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§ 211
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 212
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Aila Koivunen ja Jani Peltonen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

15/2018
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§ 213
Valtuuston 4.6.2018 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Valtuuston kokouksessa 4.6.2018 käsiteltiin §:t 60 - 81.
Päätöksen § 63, Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma 2018-2028
yhteydessä hyväksyttiin seuraavat toimenpidealoitteet:
•

•

korjataan valmisteluaineistoa niiltä osin, että Lahelan
yhtenäiskoulun rakentamista aikaistetaan siten, että, kuten
valmisteluaineistossa määritellään, Lahelan yhtenäiskoulu ja
Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu lähtevät liikkeelle samassa
aallossa, eli samaan aikaan, koska - Lahelan koulujen kohdalla
ei suunnitelmassa vastata Lahelan tämänhetkisten koulutilojen
ongelmiin (mm. Ruotsinkylän suurilta osin suljettu koulu ja
Vaunukankaan koulun sisäilmaoireiluihin vastaaminen); Kouluhankkeita suunnitellaan näin alusta lähtien yhdessä; Kaavoitus alueella on lähdössä liikkeelle, joten kaavoitus ei estä
hankkeen aikaistamista (vrt. Mikkolan päiväkodin alueella ei kaavaa,
mutta päiväkoti taas on aikajanalla merkitty valmistuvaksi 2021)
- Lahelan koululaiset menevät Koulukeskuksen yhtenäiskouluun,
mutta valmisteluaineiston mukaan Koulukeskuksesta luovutaan
Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun valmistuttua, joten Lahelan
koululaisille ei ole Rykmentinpuiston valmistuttua yläkoulua tarjolla.
- Lahelan koululaiset ovat valmistelussa jääneet epätasa-arvoiseen
asemaan
valtuusto edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman
jatkovalmistelussa selvitetään ja tehdään esitykset Tuusulan
tavoitteellisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosta
ja, että palveluverkkosuunnitelmaa täydennetään tekemällä
kokonaisuuteen arvioi kunnan investointiohjelmasta seuraavalle
kymmenelle vuodelle.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

todeta KunL 96 §:n mukaisesti valtuuston 4.6.2018 pidetyn
kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan
täytäntöönpanokelpoisia
saattaa toimenpidealoitteet tiedoksi ja toimenpiteitä varten
kasvatus- ja sivistystoimialalle, kuntakehityksen ja tekniikan
toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 214
Uudenmaan maakunta- ja sote -uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE)
kokoonpano
TUUDno-2017-267
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vainio
pirjo.vainio@tuusula.fi
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Liitteet

1 Neuvotteluilmoitus 15.3.2018 Uudenmaan liitto
2 Ilm.pyyntö 21.5.18 Uudenmaan maakunta- ja soteuudistuksen väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpano
3 Päätösote Maakuntahallitus 13.3.2018 §39 ja 21.5.2018 § 114
Maakuntahallitus käynnisti 13.3.2018 § 39 maakuntajohtajan johdolla käytävät
neuvottelut maakunta- ja soteuudistusta koskevan hallituksen esityksen
(HE 15/2017) niin sanotun voimaanpanolain (Laki maakuntalain, sosiaali- ja
terveydenhuollosta annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun
lain) mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) muodostamiseksi
Uudellemaalle.
Voimaanpanolain 6 § mukaan VATE vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on
valittu ja maakuntavaltuuston asettama. Maakunnan liitto johtaa VATE:n
nimeämiseksi alueella käytäviä neuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus
myös asettaa sen neuvottelussa sovitun mukaisesti, mutta se ei voi käyttää
asiassa omaa harkintavaltaa. Neuvottelutuloksen tulee olla yksimielinen.
VATE:n jäseneksi voidaan valita viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus
toimialansa toiminnasta ja taloudesta. VATE:een sovelletaan miesten ja naisten
tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Maakunnan ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen alustavasta kokoonpanosta
VATE:n muodostamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella maakuntajohtaja
toi maakuntahallitukselle tiedoksi VATE:n alustavan kokoonpanon, joka
perustuu eri organisaatioiden esittämiin ehdokkaisiin VATE:en jäseniksi
ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Maakuntahallitus päätti 21.5.2018 §
114 lähettää VATE:n alustavan kokoonpanon voimaanpanolain 6 §:ssä
mainituille neuvotteluosapuolille hyväksymistä varten. VATE:n alustava
kokoonpano on kuvattuna ilmoituspyynnössä 16.5.2018, mikä on pykälän
liitteenä. Voimaanpanolain 6 § mukaan VATE valitsee itse keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. VATE:n kokoaikaiseksi esittelijäksi
ehdotetaan maakuntajohtaja Ossi Savolaista.
Kunnanhallituksen huomioita kokoonpanosta
Voimaanpanolain luonnoksen 6 §:ssä todetaan, että maakunnan alueen
maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin,
pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työjaelinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen
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kokoonpanosta. Voimaanpanolain perusteluosiossa todetaan, että
valmistelutoimielimen jäsenet olisivat säännöksen mukaan valittava edellä
mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla olisi hyvä asiantuntemus
toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Ehdotuksessa jäsenen 8. osalta
kyseessä lienee olevan hänen edustamansa alueen osalta Keski-Uudenmaan
alue, sillä käsitteenä KUUMA alue sisältää myös kuntia Länsi-Uudenmaan
alueelta. Tarkennus on syytä tehdä ja siten selkeyttää edustusalueen rajausta
Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan kesken.
Voimaanpanolain perusteluosiossa huomautetaan, että toimielin on
itsenäisesti toimivaltaansa käyttävä eivätkä jäsenet olisi tässä tehtävässä
työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaisivat maakunnan perustamisen
täytäntöönpanosta ja maakunnan yleisestä edusta.
Ilmoittaminen Uudenmaan liitolle
Uudenmaan liitto pyytää ilmoittamaan kirjallisesti toimisto@uudenmaanliitto.fi
viimeistään 3.6.2018, mikäli Tuusulan kunta ei hyväksy esitettyä Uudenmaan
väliaikaisen valmistelutoimielimen alustavaa kokoonpanoa. Maakuntahallitus
käsittelee asiaa seuraavan kerran 4.6.2018, joten ilmoitusta pyydetään
mahdollisuuksien mukaan jo sitä ennen. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä
viimeistään 13.6.2018.
Jatkotoimenpiteet
Mikäli vastaanottajaorganisaatiot hyväksyvät VATE:n kokoonpanoluonnoksen
voimaanpanolain tarkoittamalla tavalla yksimielisesti, asettaa maakuntahallitus
VATE:n ennakoivasti ehdollisella päätöksellä 18.6.2018 kokouksessaan liitteen
mukaisessa kokoonpanossa. Mikäli voimaanpanolaki tulee voimaan, vahvistaa
maakuntahallitus edellä mainitun VATE:n asettamispäätöksensä. VATE:n
ennakoivalla ehdollisella asettamisella on tarkoitus varmistaa maakunta- ja
sote- uudistuksen virallisen valmistelun käynnistyminen mahdollisimman
sujuvasti, mikäli tarvittava lainsäädäntö tulee voimaan.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä maakuntahallituksen kokouksessaan 21.5.2018 tekemän
ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) alustavasta
kokoonpanosta liitteenä olevan ilmoituspyynnön mukaisena.
pyytää tarkentamaan jäsenen 8. edustamaksi alueeksi KeskiUusimaa
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan liitto
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§ 215
Matkatoimistopalvelut 2019 - 2023, liittyminen KL-Kuntahankinnat kilpailutukseen
TUUDno-2018-844
Valmistelija / lisätiedot:
Inkeri Kontiola
inkeri.kontiola@tuusula.fi
hankintasuunnittelija
Liitteet

1 KLKH147 Matkatoimistopalvelut, kilpailutuksen esittely
2 KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE 2017)
3 Sitoutumislomake, matkatoimistopalvelujen puitesopimukseen
Taustaa
Tuusulan kunnan valtuusto ja kunnanhallitus järjestää kunnan toiminnan
kehittämisseminaareja noin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kunnan
luottamushenkilöt luottamustehtävien hoitamiseksi matkustavat
säännöllisesti. Kunnan oppilaitokset tekevät retkiä ja matkoja, ja kunnan
palveluksessa oleva henkilöstö matkustaa mm. virantoimituksen ja koulutusten
yhteydessä. Myös ystävyyskuntatoiminnassa matkustetaan puolin ja toisin
tapaamassa seitsemän eri ystävyyskunnan edustajia.
Tällä hetkellä matkustus- ja kokousjärjestelyt on hoitanut kukin taho
parhaaksi katsomallaan tavalla kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Tilaajaa
sitomaton arvio valtuuston ja kunnanhallituksen matkatoimistopalveluiden
kustannuksista on vuositasolla noin 24 000 euroa per seminaari,
luottamushenkilöiden matkustukseen arvioidaan kuluvan noin 8 000 euroa
vuodessa. Kasvatus- ja sivistystoimen toimialalla opetukseen liittyviä oppilaiden
opintomatkoja ulkomaille tehdään erilaisten projektien ja hankkeiden kautta,
kansainvälinen opiskelijavaihto on myös lisääntymässä lähivuosina. Näiden
kustannukset arvioidaan olevan noin 30 000 euroa vuositasolla. Kunnan
henkilöstön matkustuskustannuksia arvioidaan olevan noin 10 000 euroa
vuositasolla.
Yhteishankintayksikkö
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama hankintalain
(1397/2016) mukainen yhteishankintayksikkö. Kunta-asiakkaat voivat tietyin
edellytyksin hankkia KL-Kuntahankintojen kilpailuttamia tavaroita ja palveluja
järjestämättä omaa tarjouskilpailua.
Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä
tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja
mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville
hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää
yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on,
että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi,
ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka
näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön
toimialaksi.
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Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita
ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja
rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää
hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa
tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan
täyttäneen hankintalain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai
palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka
rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta,
laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista
hankintajärjestelmää.
KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen kunta
voi halutessaan liittyä KL-Kuntahankintojen tulevaan tarjouskilpailuun ja sen
perusteella solmittaviin sopimuksiin.
Matkatoimistopalvelut KLKH 147
KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttamassa matkustuspalveluiden
puitesopimusta tarkoituksenaan julkaista tarjouspyyntö syyskuussa 2018.
Sopimuksen on tavoitteena astua voimaan helmikuussa 2019, sopimuskausi
on 2/2019–2/2023. KL-Kuntahankinnat kerää sitoutumisilmoituksia 31.8.2018
saakka. Ilmoittamalla sitoumuksensa Tuusulan kunnan on mahdollista
vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön ja saada sopimukseen kunnan edun
mukaisia ehtoja.
KL-Kuntahankintojen sopimus tulee sisältämään liikematkustuksen
matkatoimistopalvelut, ryhmämatkojen sekä kokous- ja
tapahtumajärjestämisen matkatoimistopalvelut. Matkatoimiston kautta on
varattavissa vähintään kotimaan ja ulkomaan lennot, hotellit, junat, autot ja
laivamatkat.
KL-Kuntahankintojen asiakkaille ei aseteta määräostovelvoitetta.
KL-Kuntahankinnat ei veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa
toimittajalta perittävällä palvelumaksulla. KL-Kuntahankintojen palvelumaksu
on 1,5 % ostojen arvosta ja se laskutetaan toimittajalta.
Hyödyt Tuusulan kunnalle
Liittymällä KL-Kuntahankinnat Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun säästetään
kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan
yhteishankinnan tuottama volyymietu.
Matkatoimistopalvelu sisältää:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matkojen varaamisen asiakaspalvelun, itsevarausjärjestelmän tai
mobiilisovelluksen kautta
Lippujen ja varausten peruutukset sekä muutokset
Yritys- ja matkustajaprofiilien hallinnan
Viisumit
Sähköisen itsevarausjärjestelmän sekä koulutuksen ja opastuksen
järjestelmän käyttöön
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvät palvelut
Palvelun käyttöönoton ja kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä
Muita matkoihin liittyviä toimenpiteitä
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•

Ryhmämatkojen, kokousten ja tapahtumien järjestämisen

Hyötyjä tilaajalle ovat muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•

Matkavaraukset tehdään organisaation matkustussäännön
mukaisesti
Matkat saa laskulle tai matkatilille
Omien ja matkatoimiston sopimushintojen (esim. hotellit, lennot)
hyödyntäminen
Luotettavaa varaamista ja informaatiota keskitetysti
Tehostaa asiakkaan prosesseja
Päivystyspalvelu 24/7, jonka kautta apua matkajärjestelyihin
poikkeus- ja kriisitilanteissa.
Matkustuksen ja ostoeurojen seuranta monipuolisen raportoinnin
avulla

Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.
Toimivalta
Tuusulan kunnanvaltuuston 4.9.2017 § 159 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yhteisistä
hankinnoista, joiden arvo ylittää 200 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, että
•

•

Tuusulan kunta liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n tulevaan
tarjouskilpailuun matkatoimistopalveluista ja tarjouskilpailun
perusteella solmittaviin sopimuksiin (KLKH 147) koko
sopimuskaudeksi (arvio 02/2019 – 02/2023).
kansliapäällikkö allekirjoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:lle
toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien
matkatoimistopalveluiden hankintaa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
toimialat, Inkeri Kontiola, Sari Tampio, Mia Kontio-Kaskikallio
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Konsernijaosto, § 29, 23.04.2018
Konsernijaosto, § 38, 28.05.2018
Kunnanhallitus, § 216, 11.06.2018
§ 216
Pitkäaikainen rahoitus
TUUDno-2018-599
Konsernijaosto, 23.04.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kunnan pitkäaikainen rahoitus, 23.4.2018
Tuusulan kunnan ulkoinen korollinen velka 81,2 milj. euroa, koostuu
tällä hetkellä 50 milj. euron pitkäaikaisista lainoista, tytäryhtiölainasta
1,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 30 milj. euroa.
Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi
kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja
vuokraleasingia.
Uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat
seuraavat seikat:
•

Kunnan rahoitukseen liittyvien riskien hallinta. Kunnan rahoitussijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi,
että
•

•
•

kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen
luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 61,6
%)
•
kunnan lainasalkun keskimääräinen laina-aika ja lainakannan
tavoitejakaumassa vähintään 50 % kokonaislainamäärästä
olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden
päästä (nyt 49,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän
vuoden päästä (nyt 30,8 %)
•
kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen laina-aika on
3-8 vuotta (nyt noin 4 vuotta)
Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin
varautuminen
Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason
ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun
vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2018 lopussa noin
100 milj. euroon. Kilpailutettavan 15 milj. euron lainan nostaminen lisäisi
pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten tai korkosuojattujen lainan määrän noin
65 %:iin (55 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan
lyhytaikaisiin lainoihin). Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla
pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä.
Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään lisäksi kilpailutettavan 5
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milj. euron pitkäaikainen rahoituslimiitti, jolla korvattaisiin 9/2018 erääntyvä
limiittijärjestely.
Esityksen lähtökohtana on, että Tuusulan kunta kilpailuttaa rahalaitoksia
koskien
•
•

10 - 15 milj. euron pitkäaikaista rahoituslainaa (laina-aika 7 - 15
vuotta) ja
5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin voimassaoloaika
5 vuotta).

Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas
Konsernijaosto linjaa, että
•

Tuusulan kunta kilpailuttaa seuraavat rahoitusjärjestelyt huhtitoukokuun 2018 aikana seuraavasti:
•

•

10 - 15 milj. euron pitkäaikainen laina (laina-aika 7 - 15
vuotta), kiinteä tai vaihtuva korko
•
5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin
voimassaoloaika 5 vuotta)
tavoitteena on, että kilpailutetut rahoitusjärjestelyt otetaan
käyttöön kesä-elokuun 2018 aikana.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.05.2018, § 38
Liitteet

1 Lainatarjouspyyntö 4.5.2018
2 Rahoitus 28.5.2018
Kunta pyysi tarjoukset viideltä rahalaitokselta 10 tai 15 vuoden rahoituksesta.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousehtojen mukaisen tarjouksen teki
Kuntarahoitus Oyj.
Viiden miljoonan euron rahoituslimiitistä tarjouksia ei pyydetty, koska
rahoituslimiitti erääntyy vastaa syyskuussa 2020.
Nostettavan pitkäaikaisen rahoituksen määrä esitetään rajattavan 10 milj.
euroon, koska kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan jäävän 2018
lopussa hieman alle budjetoidun 107 milj. euron (uusi 10 milj. euron pitkä/
kiinteäkorkoinen laina riittää nostamaan suojausasteen yli 50 %:n). Lisäksi
pienemmän lainamäärän nostamista puoltaa se, että kunnan lyhytaikainen
varainhankinta on tällä hetkellä huomattavan edullista. Lähtökohtana
on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois
kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas
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Konsernijaosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
•

hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina, pääoma 10 miljoonaa euroa
•
•

laina-aika 10 vuotta, kertalyhenteinen
korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,341 %, sisältäen
marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä

•

valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa
päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan
lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

--Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Pekka Heikkisen esityksen, että
konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy
Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen pääomaltaan 15 miljoonaa euroa
ja laina-aika 15 vuotta.
Päätös
Konsernijaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää
•

hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina, pääoma 15 miljoonaa euroa
•
•

laina-aika 15 vuotta, kertalyhenteinen
korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,852 %, sisältäen
marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä

•

valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa
päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan
lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 216
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Rahoitus 28.5.2018
2 Lainatarjouspyyntö 4.5.2018
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•

hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti
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Velkakirjalaina, pääoma 15 miljoonaa euroa
•
•

laina-aika 15 vuotta, kertalyhenteinen
korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,852 %, sisältäen
marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä

•

valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa
päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan
lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kansliapäällikkö, talousjohtaja/toimenpiteet
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§ 217
Rykmentinpuisto, Hyrylä, ruokala-rakennuksen ostaminen tontteineen Senaattikiinteistöltä
TUUDno-2018-811
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kantola
hannu.kantola@tuusula.fi
kiinteistökehityspäällikkö
Liitteet

1 Kauppakirja luonnos Ruokalarakennus Khall 11.6.2018
2 Rasitesopimus kaukolämpö, Ruokalarakennus, Khall 11.6.2018
3 Rasitesopimus sähkö, Ruokalarakennus, Khall 11.6.2018
4 Rasitesopimus vesijohto, Ruokalarakennus, Khall 11.6.2018
5 Rykmentinpuiston ruokala esitys khall 11.6.2018
Esittely ja hankinnan kohde
Tuusulan kunta on vuokralla Suomen valtion, jota edustaa Senaattikiinteistöt (Jäljempänä Senaatti), ruokalaksi nimetyssä rakennuksessa
Rykmentinpuistossa. Tontin pinta-ala on 8486 m² ja tontti on kaavoittamaton.
Vireillä olevassa asemakaavaluonnoksessa alue on keskustatoimintojen
aluetta merkinnällä C. Alue muodostuu kahdesta eri määräalasta seuraavasti:
kiinteistöstä kt 858-402-1-57, jonka määräalan suuruus on 7809 m² ja
kiinteistöstä 858-402-1-10, jonka määräalan suuruus on 677 m² eli määräalat
yhteensä 8486 m².
Alueella sijaitsee po. ruokala-rakennus, jonka bruttoala on n. 3097 brm², eikä
sitä ole tarkistusmitattu. Tästä rakennuksesta pääosa on rakennettu 1950luvulla ja laajennusosa 1995. Kunnalle on vuokrattu lähinnä 1. krs:n ruokasali
ja keittiö (1598 m²) sekä uudisosan 2. kerros toimistoa ja (asuntoa) (201 m²) ja
kolmannen krs:n 41 m², joka on jonkinlaista sosiaalitilaa, eli tilaa yhteensä 1840
h-m², joka sekin on tarkistusmittaamaton. Kunnalle vuokrattujen tilojen lisäksi
rakennuksessa on kellari, mikä on lähes täynnä tekniikkaa, pieniä varastoja
lukuunottamatta. Lisäksi rakennuksesta löytyy elokuvateatteri / auditorio n.
100 istumapaikkaa, voimistelusali tai kuntoilusali ilman kalusteita ja pelisali tai
nyrkkeilysali.
Noin kahden - kolmen vuoden ajaksi, kunnalle jää rasitteeksi myydä lämpöä ja
vettä mm. yhdelle maneesirakennukselle, kunnes ne saavat omat liitymänsä.
Kaikilla ruokalan kautta sähkön, veden ja lämmön tarvitsijoille on asennettu
omat alat alamittarit. Veloitusperuste on sama tariffi millä ruokalaa veloitetaan
+ 12 % toimittamismaksu.
Tiloista maksettava vuokra on noin 18.500 €/kk + jätehuolto, sähkö, vesi ja
tiettyjen varusteiden korjaus tai uusiminen, kuten valaisimet eikä vain lamput.
Vuokra on vuodessa 222.000 €/v eli 1.110.000 €/5v., joten uuden keittiön
valmistuminen antaa mahdollisuuden korvata nyt ostettavan kiinteistön vanha
keittiö uudella keittiöllä ja kunnalle jää tontti.
Ruokalan keittiössä valmistetaan yhdessä vuorossa päivittäin 7000 - 8000
ateriaa, mitkä kunta toimittaa palveluiden tarvitsijoille. Tällä hetkellä kunnassa
ei ole korvaavaa paikkaa ottaa näin suurta valmistuskeittiön haastetta vastaan.
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Ruokala on kaavaluonnoksessa aiottu osin suojella sr-3 -merkinnällä, mikä
kaavoituksesta saadun selvityksen mukaan on lievä suojelumääräys. Ruokala
sijaitsee C-alueella, minkä tulisi olla tiivistä liike-,toimisto-, palveluja asuntoaluetta, mutta ei tuotantolaitoksia, mikä puolytaa sitä, että
rakennukselle saisi myöhemmin helpommin purkuluvan. Todetaan, että tontille
voi kaavoittaa tehokuudella e=1,5 yhteensä 12.729 ke-m² em. tarkoituksia
varten. Sen arvo olisi läpihinnalla 250 €/ke-m² 3.182.000 eli 3,2 milj. euroa, kun
se maksaisi nyt 1.040.000 €
Kunta rakennuttaa Rykmentinpuistoon yhtenäiskoulun Rykmentin puistotien
varteen noin 5-6 vuoden kuluessa. Sinne on mahdollista toteuttaa vastaavan
kokoinen tai suurempikin valmistuskeittiö. Viidessä vuodessa kertyy kunnan
ulkopuolelle maksettavia vuokrasäästöjä em. 1.110.000 € ja kunnalta on
kulunut kiinteistön ostoon 1.040.000 €. Ja kunnalla olisi siis myös tontti. Kts
lisää liitteestä Kauppakirjaluonnos.
Lyhyt yhteenveto:
Kunta ostaa ruokalan tontteineen nyt
(Kauppahinta)

-1.040.000 €

Kunta säästää kunnan ulkopuolelle maksettavia vuokria
+1.110.000 €
(Sisäinen vuokra menee kuitenkin, mutta se ei poistu kunnalta)
Kunnalle jää ruokalan tontti ja rakennus
+2.900.000
€ (Tontin arvo kaavamuutoksen jälkeen ja purkukustannusten
jälkeen ((3,
2 M€) - (0,3M€)) = 2,9M€)
Yhteensä:
+2.970.000 € (Tämä
toimii siihen asti, kun pitää päättää missä ruoka tehdään)
Tämä laskelma osoittaa sen, että rakennuksen osto tontteineen on
uudisrakennuksen valmistumisen (5 v) jälkeen meille edullinen vaihtoehto,
mutta se ei ota mitään kantaa siihen, minkä hintainen on koulun normaalin
keittiön laajennus ruokalan keittiöksi - eurot)
Toimivalta
Tuusulan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 223 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden
hankinnoista, joiden arvo ylittää 500.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä kauppakirjaluonnoksen rasitteineen ja
kauppahintoineen yksi miljoona neljäkymmentä tuhatta
euroa (1.040.000)
hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
valtuuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan
yksin Tuusulan kunnan puolesta.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian
osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
kuntakehitysjohtaja, kuntakehitys ja tekniikka, talousjohtaja, maankäyttö
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Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 24, 16.05.2018
Kunnanhallitus, § 218, 11.06.2018
§ 218
Terveyskeskusmaksujen poistaminen, aloite
TUUDno-2018-664
Sosiaali- ja terveyslautakunta, 16.05.2018, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Klami
paivi.klami@tuusula.fi
hallinto- ja kehittämispäällikkö
25 § TERVEYSKESKUSMAKSUJEN POISTAMINEN, ALOITE
Valt § 25/13.2.2017 Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmistoliiton aloitteen:
"Kuntalaisten tasa-arvoisuuden edistämiseksi yksi kaikkein tärkeimmistä
poliittisista tavoitteista on terveyserojen kaventaminen. Se oli alun perin myös
sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen tavoite uudistuksen käynnistysvaiheen
asiantuntijaperusteluissa viime hallituskaudella.
Terveyskeskusmaksut ovat kaikkein raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille
kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden
piiriin hakeutumiselle. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi
merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Helsingissä
terveyskeskusmaksujen perimisestä kuntalaisilta luovuttiin vuoden 2013
alusta.
Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille. Vain
muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten
ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen olisi myös KELA:n
tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää
eriarvoisuutta.
On erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön
tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle
että yhteiskunnalle ongelmia. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan
ajoissa, kuten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lausunnoissaan
korostanut.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunta valmistelee
vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksusta voidaan luopua."
Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
-------Tuusulan kunnan johtoryhmä on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan
14.2.2017 ja päättänyt lähettää valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan
sekä taloushallinnon valmisteltavaksi.
________
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Vastine valtuustoaloitteeseen
Potilasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain
ja – asetuksen mukaan. Kunta itse päättää, peritäänkö jostakin palvelusta
maksua vai ei, ja jos peritään, peritäänkö säädösten mukainen enimmäismaksu
vai vähemmän. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön III luvun 3
§.kohdassa 3 todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista
perittävien maksujen perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten
perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja
-asetuksessa 912/92. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta 2016. Asetus
tuli voimaan 1.1.2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on
sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Tuusulan
kunnan terveyskeskusmaksun suuruus määräytyy Tuusulan sosiaali- ja
terveyslautakunnan 13.12.2017 § 103 vahvistamien asiakasmaksujen
mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa
kuuluvat kunnan harkintavaltaan.
Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja
terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen
enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti
1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat
työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Asiakasmaksujen
lisäksi indeksillä tarkistettiin maksukattoa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevan vähimmäiskäyttövaraa.
Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto.
Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin
kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns.
ylläpitomaksua. Vuoden 2016 alussa paljon käyttävien suojaksi säädettyä
maksukattoa korotettiin lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran.
Vuodelle 2018 annettiin tieto, että maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon
kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen
lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan
poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut,
yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.
Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa
tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä,
että potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä,
alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Maksuja ei peritä
terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän. Maksua ei myöskään peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9
§:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei
tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun
tahdosta riippumattomaan hoitoon.
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Suomalaisen terveyspolitiikan lainsäädännöllinen perusperiaate on tarjota
jokaiselle Suomessa asuvalle hänen terveydentilansa edellyttämät riittävät
ja laadukkaat palvelut sosiaaliekonomisesta asemasta, taloudellisista
edellytyksistä tai asuinalueesta riippumatta. Jokaisen tuusulalaisen on
mahdollista hakeutua terveyspalvelujen piiriin, jos kokee siihen tarvetta.
Terveyskeskuksessa sinne tuleva henkilö hoidetaan aina, kun siihen on tarve
eikä hoitoon pääsyn yhteydessä kysytä hänen maksukykyään.
Potilaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle.
Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, kunta on
asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin
oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Esimerkiksi suun
terveydenhuollon maksuissa käsitellään lähes viikoittain potilaiden
maksusuunnitelmahakemuksia, joissa sovitaan maksujen jakamisesta
pienempiin eriin.
Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea maksuun
oikaisua. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta annetaan laskussa. Jos
asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä
voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.
Kunta perii valinnanvapauskokeilun asiakkaiden yksityisen palveluntuottajien
valinneiden asiakasmaksut, sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman
asiakasmaksun mukaisina.
Terveyskeskusmaksu ei ole rahoitusperuste. Tuusulan terveyskeskuksen
asiakasmaksutuotot vuonna 2017 olivat 1 980 122 euroa. Terveyskeskuksen
maksutuotot koostuvat avovastaanottopalvelujen, sairaalapalvelujen,
kuntoutuspalvelujen, suun terveydenhuollon, todistusten ja
peruuttamattomista vastaanottoajoista perittävistä asiakasmaksuista.
Todelliset sairaanhoidon kustannukset sekä terveysasemilla että
osastohoidossa ovat huomattavasti potilasmaksuja suuremmat. Suurin osa
sairaanhoidon kustannuksista katetaan verovaroista. Koko maan näkökulmasta
tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailta perittävillä maksuilla
rahoitettiin noin 7 prosenttia kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuonna
2015.
Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa
lainsäädännöllä. Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut
ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.
Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen
käyttöä.Terveyskeskusmaksujen poistamisen kustannusvaikutukset olisivat
merkittävät, eikä terveyskeskusmaksuista luopuminen ole perusteltua
ottaen huomioon edellä mainitut mahdollisuudet siitä, miten sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimiala voi jo nykyisillä puitteilla huomioida vähävaraisia
terveyskeskusmaksuissaan.
Tuusulan kunta on liittynyt Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestäjäkuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Valtuustossa 13.11.2017 § 194
hyväksyttiin Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskuntayhtymän
Järjestämis- ja tuottamissopimus.
Sopimuksen luvussa 5, Palvelujen järjestämisen ja tuotannon periaatteet
kohdassa 5.1, Perusperiaate, linjataan, että ”Kuntayhtymä järjestää sosiaalija terveydenhuollon palveluja ensisijassa jäsenkuntien asukkaille ja muille
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kunnan järjestämisvastuuseen kuuluville perussopimuksensa ja tämän
sopimuksen mukaisesti. Palvelut järjestetään alueellisesti yhdenvertaisesti,
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”
Lisäksi luvussa 8 linjataan, että ”Kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen
järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten, että
perussopimuksen ja tämän sopimuksen tarkoitus toteutuu. Kuntayhtymä
toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen poliittisen
ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien osalta.”
Luvussa 10, Talous ja rahoitus kohdassa 10.2, Talousarvion ja
taloussuunnitelman laatiminen mainitaan, että osana sopimuksen kohdan 6
(Sopijapuolten yhteistyö) mukaista yhteistyötä laaditaan mahdollisimman pian
suunnitelma asiakasmaksujen yhtenäistämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Vainio
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa
– että sen toimivaltaan ei kuulu järjestäjän vastuuseen kuuluvista
asiakasmaksuista päättäminen
– esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Valtuusto
päättää esittää valtuutettu Seppo Noron tekemän aloitteen 13.2.2017
yhtymävaltuuston päätettäväksi.
Päätös
Päätösehdotukseen tehtiin kannatettu muutosesitys, siten, että "Lautakunta
esittää, että Seppo Noron aloite 13.12.2017 on tullut käsitellyksi."
Ehdotus hyväksytään.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 218
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Klami
paivi.klami@tuusula.fi
hallinto- ja kehittämispäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen
aloitteeseen
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa, että valtuutettu Seppo Noron 13.2.2017 § 25 esittämä aloite
on tullut käsitellyksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 50, 22.05.2018
Kunnanhallitus, § 219, 11.06.2018
§ 219
Suomi 100-vuotta juhlavuoden puun istutus kunnan kiinteistöjen pihoille, aloite
TUUDno-2018-762
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 22.05.2018, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Valtuutettu Veikko Seuna on jättänyt 13.03.2017 seuraavan aloitteen:
Esitän, että Suomi 100-vuotta juhlavuoden kunniaksi Tuusulassa kunnan
julkisten kiinteistöjen, koulut, päiväkodit jne, pihoille sopiviin paikkoihin
istutetaan muistopuu, vaikka kuusi.
Istutustilaisuudet dokumentoidaan tulevaisuutta varten ja niihin osallistuvat
mm. koululaiset. Sitä kuusta kuuleminen, minkä juurella asunto.

Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Tuusulan kouluilla ja päiväkodeilla juhlistettiin Suomi 100 -juhlavuotta monin
tavoin. Juhlavuoden kunniaksi istutettiin muistopuita mm. seuraaville kouluilla:
•
•
•
•
•
•

Nahkelan koululle istutettiin kaksi koti-kouluyhdistyksen
lahjoittamaa Suomi 100 tammea
Kellokosken koululle istutettiin Kellokosken nimikkopuu lehtikuusi
Suomi 100 juhlapuuksi
Tuomalan koululle istutettiin kirsikkapuu koulun pihaan kevätjuhlan
yhteydessä Suomi 100 teemaan liittyen
Hyökkälän koululle istutettiin minitammi Suomi 100 juhlapuuksi
Pertun koululle istutettiin koti- ja kouluyhdistyksen lahjoittama
Suomi 100 kuusi
Riihikallion koululle istutettiin tasa-arvon puu Suomi 100
juhlapuuksi

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

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Veikko
Seunan aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
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•

katsoa valtuutettu Veikko Seunan esittämän aloitteen 13.3.2017
§ 48 tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 219
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä kasvatus- ja sivistystoimen vastauksen aloitteeseen
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Veikko Seunan 13.3.2017
§ 48 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntakehityslautakunta, § 69, 30.05.2018
Kunnanhallitus, § 220, 11.06.2018
§ 220
Jusslan alueen laajentaminen sekä Jusslan ja Kelatien tieyhteyksien turvaaminen,
asemakaavoituksen käynnistäminen
TUUDno-2018-702
Kuntakehityslautakunta, 30.05.2018, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Aikaisemmat käsittelyvaiheet 5.6.2017
2 Aloitteen karttaliite 21.9.2015
Kunnanhallituksen päätöksen 5.6.2017 §302 mukaisesti järjestettiin
maastokäynti Kelatien työpaikka-alueella, lähinnä Upokaskujalla. Maastokäynti
järjestettiin 16.5.2018. Paikalle oli kutsuttu kuntakehityslautakunnan
ja kunnanhallituksen edustajat. Maastokäyntiin otti osaa kuusi
luottamushenkilöä.
Uusia tietoja ei aloitteen käsittelyyn liittyen ole maastokäynnistä huolimatta
esittää. Maakuntakaavassa esitetyn tieyhteyden pohjoispuoleinen alue on
merkitty virkistysalueeksi. Mätäkiven pohjavesialue rajoittaa mahdollisuuksia
kehittää työpaikka-aluetta ehdotetun linjauksen länsipäässä. Aloitteessa
esitetyn tieyhteyden eteläpuolelle on jo asemakaavoitettu tai voidaan ilman
tätä tieyhteyttä asemakaavoittaa työpaikka-aluetta. Näin ollen ei esitetyn
tieyhteyden järjestäminen luo lisämahdollisuuksia toteuttaa työpaikka-alueen
laajennusta. Lisäksi esitetään huomiona, olevat työpaikka-alueet nykyisten
toimintojensa myötä eivät edellytä aloitteessa esitetynlaisia parannuksia
liikenneyhteyksiin, vaan liikenneverkoa voidaan kehittää liittymiä parantamalla.
Aloitteessa on osoitettu liikenneverkon osalta mahdollinen ratkaisu, joka
parantaisi työpaikka-alueiden toimivuutta liikenteellisesti ja uuden tieyhteyden
ja työpaikka-alueen laajennuksen toteuttaminen olisikin todennäköisesti
ainakin joltakin osin mahdollista, mikäli maakuntakaavalliset rajoitteet
poistuvat, mutta tässä tilanteessa asian jatkoselvittäminen on ennenaikaista.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen
Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että kunnanhallitus
päättää
•
•

hyväksyä aloitteen johdosta tehdyn selvityksen ja sen täydennyksen
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Ruut Sjöblomin
21.9.2015 § 124 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 220
Valmistelija / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Aikaisemmat käsittelyvaiheet 5.6.2017
2 Aloitteen karttaliite 21.9.2015
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä aloitteen johdosta tehdyn selvityksen ja sen
täydennyksen.
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 124 tekemän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 57, 07.05.2018
Kunnanhallitus, § 221, 11.06.2018
§ 221
Kunnanhallituksen kyselytunti kuntalaisille, aloite
TUUDno-2018-721
Valtuusto, 07.05.2018, § 57
Anna Yltävä esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan
aloitteen:
"Kunnanhallituksen avoimet kokoukset ovat lisänneet läpinäkyvyyttä Tuusulan
kunnan päätöksenteossa. Kokouksissa kuntalaisilla ei ole kuitenkaan
puheoikeutta, joten
kokousten avoimuus ei itsessään lisää avointa vuorovaikutusta kuntalaisten ja
kunnanhallituksen kesken.
Esitämme, että Tuusulan kunta järjestää kunnanhallituksen avoimien
kokouksien yhteydessä kuntalaisten kyselytunnin vuorovaikutuksen
lisäämiseksi päätöksenteossa. Näin kuntalaisilla on mahdollisuus saada
vastauksia kysymyksiinsä koskien kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ja
kunnanhallitus saa ensi käden tietoa kuntalaisia askarruttavista asioista.
Kyselytunti voidaan toteuttaa ennen kunnanhallituksen avoimen kokouksen
alkua. Kunnanhallitukselle esitettävät kysymykset tulisi pääsääntöisesti kerätä
etukäteen määriteltyyn päivämäärään mennessä esim. kunnan tekeminä
kyselyinä kunnan internetsivuilla, kunnan sosiaalisen median tilien kautta ja/
tai yhteistyössä Keski-Uusimaa- tai Viikkouutiset -lehden kanssa gallupkyselynä.
Tämä antaisi mahdollisuuden kunnanhallituksen jäsenille ja kysymysten
teemoista vastaaville viranhaltijoille valmistella vastauksia kysymyksiin
etukäteen.
Esitämme myös vanhassa johtosäännössä ollutta valtuuston kyselytunnin
palauttamista, joka mahdollisti kuntalaisten kysymykset valtuustolle
tiettyyn määräaikaan mennessä ennen kokousta. Tämä unohtui uudesta
pormestarimallin mukaisesta valtuuston johtosäännöstä. "
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 221
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen, Paula Kylä-Harakka
tuula.hyttinen@tuusula.fi, paula.kyla-harakka@tuusula.fi
kunnansihteeri, vs. viestintäpäällikkö
31.5.2017 saakka voimassaolleessa valtuuston työjärjestyksessä oli säännös
kyselytunnista/kuntalaisten kysymyksistä valtuutetuille. Ko. säännöksen
mukaan kuntalaisilla oli oikeus esittää valtuustolle, valtuustoryhmälle tai
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valtuutetulle valtuuston kokouksen päätteeksi järjestetyllä kyselytunnilla
vastattavaksi lyhyitä kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan
toiminnoista. Kysymys tuli kirjallisena toimittaa viimeistään valtuuston
kokousta edeltävänä maanantaina kunnanvirastoon. Kysymysten johdosta
voitiin käydä keskustelua. Kyselytunti oli julkinen.
Tällä hetkellä kuntalaiset voivat antaa palautetta kunnan toiminnasta ja esittää
kysymyksiä kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille monin eri tavoin:
kuntalaiset voivat tehdä aloitteita, tavata viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä
kuntalaisilloissa, kunta ja kuntapoliitikot ovat läsnä sosiaalisen median
kanavissa, kunnan verkkosivuilla on palautelomake jne. Kunnan viranhaltijat
pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan kuntalaisille kohtuullisessa
ajassa jo virkansa velvoittamina ja luottamushenkilöillä on tähän poliittinen
intressi. Mikäli kuntalaisilta halutaan kanavoida enemmän kysymyksiä –
rohkaista kysymysten esittämiseen – päätöksenteossa olevista asioista, voi
kunnanhallituksen kyselytunti olla perusteltu ajatus. Kysymysten keräämiseen
voidaan käyttää samoja kanavia kuin jo nyt käytetään eli esimerkiksi kunnan
verkkosivujen yleistä palautelomaketta, erillistä kunnan verkkosivuille
laadittua (tai Surveypal-työkalulla tehtyä) lomaketta tai kehotusta lähettää
sähköpostia johonkin sovittuun sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi lienee tarpeen
olla mahdollisuus toimittaa kysymys kirjallisena kunnantalolle. Facebookin
kautta toimittaessa kyseeseen voi tulla Facebookin viestiominaisuudella
kunnan Facebook-tilille jätetty viesti. Myös yhteistyö paikallislehden kanssa on
aina mahdollista, mutta mikäli tästä tehdään pysyvä toimintatapa ja julkiset
kokoukset toistuvat, kysymysten kerääminen on hyvä vakioida kunnan omaksi
toiminnaksi, jossa käytetään mediaa apuna.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnanhallituksen julkisten kokousten
yhteydessä voidaan järjestää kyselytunti kuntalaisille. Kysymykset kerätään
etukäteen (viimeistään viikkoa ennen) esim. kunnan kotisivuja ja lomakkeita ja
sähköpostia hyödyntämällä. Kysymykset voidaan myös tuoda kunnantalolle.
Käytäntö voidaan käynnistää seuraavaa kunnanhallituksen julkista kokousta
silmällä pitäen, kunhan kokousaika on tiedossa.
Ainakaan 10 viimeisen vuoden aikana kuntalaiset eivät esittäneet
kysymyksiä valtuuston kyselytunnilla vastattavaksi, joten ko. käytäntöä ei ole
tarkoituksenmukaista ottaa uudelleen käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•

•

että kunnanhallituksen julkisia kokouksia järjestetään n. 4 kertaa
vuodessa. Kokousten yhteydessä/ennen ko. kokouksia klo 16
järjestetään kyselytunti kuntalaisille. Kyselytunnin yksityiskohdat
ja käytännön järjestelyt hoidetaan selostusosasta ilmenevällä tai
muulla tarkoituksenmukaisella tavalla
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Anna Yltävän 7.5.2018 § 57 esittämän aloitteen
tulleen käsitellyksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
viestintäpäällikkö
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Valtuusto, § 213, 13.11.2017
Kunnanhallitus, § 222, 11.06.2018
§ 222
Irtautuminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä, aloite
TUUDno-2017-1146
Valtuusto, 13.11.2017, § 213
Eetu Niemelä esitti seuraavan Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän
aloitteen:
"Esitämme, että Tuusula käynnistää välittömästi toimenpiteeet KeskiUudenmaan sote -kuntayhtymästä irtautumiseksi.
Kyseisen kuntayhtymän toiminta, toiminnan kehittämisen suunta ja
kustannusten jatkuva paisuminen muodostavat kestämättömän riskin
Tuusulan kunnalle. Kuntayhtymän toiminta ei ole ollut luottamusta herättävää
ja onkin selvää, että Tuusulan kunnanvaltuustoa on johdettu harhaan asiassa.
Kun liittymistä käsiteltiin ensimmäisen kerran, sanottiin, että kuntayhtymän
hallintoon tulee muutama virkamies ja kustannukset ovat muutamia
satojatuhansia. Nyt hallintoon on kuitenkin tulossa jopa yli 10 työntekijää ja
kustannukset ovat kasvaneet 1,8 miljoonaan euroon. Lisäksi kuntayhtymän
toiminta tulee lisäämään työtä kunnassa, joten mahdollisesti kuntaankin
tarvitaan lisää työvoimaa.
Kuitenkaan ei ole mitään syytä uskoa, että kustannukset jäisivät tälle tasolle.
On hyvin suuri mahdollisuus, että kustannukset ja henkilöstön tarve kasvavat
huomattavasti vielä tästäkin. Mikä on lopullinen hintalappu, sitä ei kukaan
tiedä. Nyt kuntayhtymästä kannattaakin irtautua, kun se on vielä järkevästi ja
käytännössä ilman lisäkuluja mahdollista. Koska tuottamisvastuun siirtämisen
jälkeen irtautuminen ei ole enää järkevästi mahdollista. Irtautumisella ei tässä
vaiheessa olisi lisäksi mitään negatiivisia vaikutuksia kuntalaisten saamiin
palveluihin."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 222
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Tuusulan kunta perusti yhdessä Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien
sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten kuntien kanssa vapaaehtoisen
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, mitä koskeva sopimus tuli voimaan
21.6.2017. Valtuusto hyväksyi 13.11.2017 em. kuntien ja Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja
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tuottamissopimuksen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi
kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien. Valtuusto päätti 4.6.2018 hyväksyä, että
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista
siirtyvän tuotanto-organisaation avulla.
Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän aloite, jossa esitetään,
että Tuusula käynnistäisi välittömästi toimenpiteet kuntayhtymästä
irtautumiseksi, tehtiin samassa valtuuston kokouksessa kuin päätös sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Ottaen
huomioon edellä mainitut valtuuston Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää
koskevat päätökset ei ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin ko. aloitteen johdosta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen Perussuomalaisten
Tuusulan valtuustoryhmän 13.11. 2017 § 213 tekemään aloitteeseen
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän 13.11. 2017 §
213 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 223
Moottoreiden koon rajoittaminen Tuusulanjärvellä, kuntalaisaloite
TUUDno-2018-805
Valmistelija / lisätiedot:
Katariina Serenius, Risto Mansikkamäki
katariina.serenius@tuusula.fi, risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristövalvontapäällikkö, ympäristökeskuksen johtaja
Kuntalaisaloite
Janne Raunio on 19.8.2015 tehnyt Tuusulan kunnan kotisivujen kautta
kuntalaisaloitteen moottoreiden koon rajoittamisesta Tuusulanjärvellä. Aloite
on seuraava:
”Esitän Tuusulanjärvellä käytettävien perämoottoreiden ja sitä kautta myös
veneiden kokoon rajoituksia järven koosta ja syvyydestä johtuen. Perusteena
ovat muiden järvellä olevien ml. linnuston turvallisuuteen, meluhaittaan ja
tehokkaiden moottoreiden aiheuttamaan pohjasedimentin nousuun liittyvät
seikat. Polttomoottorit tulisi rajoittaa korkeintaan alle 5 hevosvoimaan. Parempi
vaihtoehto olisi kuitenkin sallia vain sähköperämoottoreiden käyttö joilla em.
haittoja ei esiinny ja jotka riittävät teholtaan täysin tämän kokoiseen, pieneen
vesistöön.”
Olemassa oleva tilanne
Tuusulan ympäristölautakunta on 6.4.1992 § 31 kuntalaisten vireillepanon
johdosta ja tuolloin käynnissä olleen vapaakuntakokeilun mahdollistamana
päättänyt rajoittaa Tuusulanjärven Tuusulan kunnan puoleisella vesialueella
moottoriveneiden suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 10 km/h sekä kieltänyt
vesiskoottereiden ja muiden vastaavien koneellisten vesikulkuneuvojen käytön.
Päätös on tullut voimaan 1.5.1992, ja se on voimassa toistaiseksi.
Uudenmaan lääninhallitus on 10.4.1992 tekemällään päätöksellä YMT 352
(Dnro 19413 365 91 127) antanut vastaavan sisältöisen rajoituspäätöksen
Tuusulanjärven Järvenpään kaupungin puoleiselle vesialueelle.
Tuusulanjärven vesiliikennettä rajoittavien päätösten lisäksi vesillä liikkujaa
koskevista yleisistä velvollisuuksista säädetään vesiliikennelain (463/1996) 5
§:ssä. Sen mukaan: ”Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava
olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei
hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä
aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta
haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle
luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.”
Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta vesiliikennelain
noudattamisen yleinen valvonta kuuluu lain 23 §:n mukaan toimivaltaiselle
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sen toimialueella (so. Uudenmaan
ELY-keskus). Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvoo puolestaan
poliisi.
Aloitteen käsittely
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Aloite on 19.8.2015 lähetetty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle
valmisteltavaksi.
Ympäristökeskus on kirjeellään 21.8.2015 lähettänyt Rauniolle tietoja
Tuusulanjärveä jo koskevista vesiliikennelain mukaisista rajoituksista ja hänelle
vesiliikennelain 17 §:n mukaan kuuluvasta oikeudesta laittaa itse rajoitusta
koskeva asia vireille Uudenmaan ELY-keskuksessa. Samalla aloitteen tekijältä
on tiedusteltu haluaako hän, että kuntalaisaloitteen käsittelyä jatketaan.
Raunio on 24.8.2015 saapuneella vastauksella ilmoittanut haluavansa, että
kuntalaisaloitteen valmistelua jatketaan. Vastauksessa on todettu seuraavaa:
”Kiitän saamistani tarkentavista tiedoista. Mielestäni on asian käsitteleminen
esitykseni mukaan edelleen aiheellista. Viime vuosina on järvelle tullut etenevissä
määrin merikelpoisia veneitä, joissa on suuritehoisia, jopa kymmenien
hevosvoimien voimakkuisia moottoreita. Niitä myös käytetään suurilla tehoilla eli
yli 10 km/h nopeuksilla. Näiden ajonopeuksien valvonta ei ymmärrettävissä voi olla
poliisin prioriteettilistalla päällimmäisenä. Näin ollen haluan kuntalaisaloitteeni
käsittelyä jatkettavan edelleen. Toivon, että asiaa valmistellaan Tuusulan kunnan
esityksenä Uudenmaan ELY-keskukselle.”
Valvontatiedot
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Itä-Uudenmaan
poliisilaitokselta vesiliikenteen valvojana tietoja heille tehdyistä ilmoituksista.
Poliisilta saadun vastauksen mukaan vuosilta 2016–2018 ei ole kirjattu
yhtään rikosilmoitusta tai hälytystehtävää, jotka olisi liittynyt Tuusulanjärvellä
moottoriveneilystä aiheutuneisiin haittoihin.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omien valvontatietojen perusteella
ei myöskään ympäristönsuojeluviranomaiselle ole tehty asiaa koskevia
toimenpidepyyntöjä.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvitys kuntalaisaloitteeseen
Tuusulanjärvellä on voimassa vesiliikennettä koskeva nopeusrajoitus, joka
on 1992 saatettu voimaan Tuusulan ympäristölautakunnan ja Uudenmaan
lääninhallituksen päätöksillä. Vesiliikenteen rajoittamista koskeva asia on
tuolloin tullut vireille kuntalaisten vireille panemana. Vireillepanon perustelut
ovat liittyneet moottoriveneilystä aiheutuvaan meluun ja viihtyisyyteen
eli pitkälti samoihin seikkoihin, joihin nyt tehdyssä kuntalaisaloitteessa on
vedottu.
Rajoituspäätöksen käsittelystä on tuolloin järjestetty kuuleminen, jossa
asiasta on jätetty 15 muistutusta. Osa muistutuksista on ollut rajoittamista
tukevia, mutta moottoriveneilyn rajoittamista on myös vastustettu tai pidetty
tarpeettomana. Annetut lausunnot ovat pääosin puoltaneet jonkinlaisen
rajoituksen asettamista, mutta moottoriveneiden käytön kieltämistä kokonaan
ei ole pidetty mahdollisena.
Tuusulan ympäristölautakunnan 6.4.1992 § 31 tekemän rajoituspäätöksen
perusteluissa on todettu, että kuulemismenettelyn ja asiakirjoista saadun
selvityksen mukaan ei tavanomaisesta moottoriveneilystä Tuusulanjärvellä
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ole aiheutunut veneliikennelain 1 §:ssä mainittua haittaa. Nopeakulkuiset
moottoriveneet ja vesiskootteri ovat toisaalta aiheuttaneet häiriötä rantaasutukselle, kalastukselle sekä muille vesillä liikkujille. Ja toisaalta, että
tavanomaisesta moottoriveneilystä ei ole osoitettu olevan haittaa alueen
linnustolle eikä järven veden laadulle. Lautakunta on edellä esitetyn perustella
katsonut, että moottoriveneellä ajamisen täydellinen kieltäminen vaikeuttaisi
kohtuuttomasti yleistä vesillä liikkumista sekä heikentäisi järven kalastus- ja
virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Vuosina 2016–2018 ei valvontaviranomaisille ole tehty yhtään
moottoriveneilystä aiheutuneisiin haittoihin liittyvää ilmoitusta.
Moottoriveneilystä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ei tämän perusteella voi
arvioida olevan kovin merkittäviä. Haittoja on jo rajoitettu nopeusrajoituksella,
jonka noudattamisen valvominen on poliisin tehtävä.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, ettei Tuusulanjärvelle ole tarpeen
esittää vesiliikenteelle uusia rajoituksia.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman
selvityksen aloitteen johdosta
todeta, ettei Tuusulanjärvelle ole tarpeen esittää vesiliikenteelle
uusia rajoituksia
katsoa Janne Raunion tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Janne Raunio, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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§ 224
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Henkilöstöjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 39 Pääluottamusmiesten ajankäyttö Super ja Tehy, 21.05.2018
Kansliapäällikkö
hankintapäätös:
§ 26 Tuusulan brändin kirkastaminen, hankintapäätös, 25.05.2018
Pormestari
henkilöstöpäätös:
§ 2 Kansliapäällikön vuosiloman sijaisuudet, 01.06.2018
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta
kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 225
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa
käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen
käsiteltäväksi:
•
•
•

kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.5.2018
kuntakehityslautakunta 30.5.2018

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 226
Ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Helsingin hallinto-oikeus
18.5.2018: Päätös hallintoriita-asiassa
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
29.5.2018: Päätös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n
hakemukseen lajirauhoituksesta poikkeamiseen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Työsuojelun tarkastuskertomus
21.5.2018: Tekninen toimi
Eteva kuntayhtymä
31.5.2018
- Talousarvion 2018 toteutuminen
- talousarvio, alustava tarjous vuodelle 2019
Mäntsälän kunnanhallitus
28.5.2018: Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkamnen
ajalla 1.1. - 31.12.2019
Pornaisten valtuusto
28.5.2018: Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon siirtäminen ja sitä koskevat
periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
30.5.2018: Helsingin kaupungille annettu lausunto ympäristöterveydenhuollon
järjestämisestä maakuntauudistushankkeessa Uudellamaalla
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Yhtymävaltuuston syksyn kokousajat: 6.9., 2.10., 13.11. ja 13.12.2018
Kokouskutsuja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 4.6.2018
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 12.6.2018
HUS hallitus 4.6.2018
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, hallitus 29.5.2018
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, valtuusto 19.6.2018
Pöytäkirjoja
Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokous 24.5.2018
HSL hallitus 29.5.2018
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 21.5.2018
Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta 17.5.2018

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 227
Muut asiat
CaseM -asianhallintajärjestelmän ongelmat
Kehittämistoiminnan huomioon ottaminen organisaatiouudistuksessa
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Muutoksenhakukielto
§211, §212, §213, §214, §215, §218, §219, §220, §221, §222, §223, §224, §225,
§226, §227
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§216, §217
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181
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