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§ 32
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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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet
Sarianna Laitinen ja Jussi Salonen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Mäki-Kuhna ja Satu Heikkilä.
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§ 34
Konsernijaoston kokoukset vuonna 2018
TUUDno-2017-1225
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Konsernijaosto on kokoontunut syyskaudella 2017 keskimäärin kerran kuukaudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
kokoontua kevätkaudella 2018 seuraavasti: 22.1. , 5.2., 5.3., 26.3., 23.4. ja
28.5.2018 klo 15.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017

5/2017

6 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 348,14.08.2017
Konsernijaosto, § 13,25.09.2017
Kunnanhallitus, § 501,06.11.2017
Kunnanhallitus, § 512,20.11.2017
Konsernijaosto, § 35, 04.12.2017
§ 35
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2022
TUUDno-2017-535
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 348
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
Toimintaympäristön kehitys
Vuoden 2017 talousarviokehyksen lähtökohtana on Suomen talouden vauhdittunut
kasvu sekä julkisen talouden velkaantumisen jatkuminen. Valtiovarainministeriö (VM)
ennustaa Suomen talouden kasvun hieman hidastuvan jääden 1,6 %:iin. Verotuksen
kiristyminen ja inflaation nopeutuminen laskevat palkansaajien ostovoimaa. Työllisyys
jatkaa kohenemistaan, mutta työttömyysaste laskee hitaasti. Työttömyysasteen
asettuvan ennustetaan alenevan 8,1 prosenttiin.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät
vähentyvät noin puolella. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat
uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen
sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille.
Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet
toimintamenojen kasvua. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan maltillisena
myös lähivuodet. Sote- ja maakuntauudistus pienentää kuntatalouden menopaineita,
kun kuntataloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, jotka ovat
olleet kasvupaineiltaan suurin kuntatalouden menoerä. Kuntien yksikkökustannukset
saattavat kuitenkin nousta, jos kunnat eivät kykene sopeuttamaan esimerkiksi
hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa siirtyy maakunnille.
Investointimenoja kasvattavat kasvukeskusten rakennushankkeet, korjausinvestoinnit
sekä vilkas sairaalarakentaminen. Kuntatalouteen kohdistuvista sopeutustoimista
huolimatta kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien
rahavirta on siksi lähivuosina negatiivinen. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus
kasvaa, sillä samaan aikaan kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni
osa veloista siirtyy maakuntiin.
Kuntien palkkakustannusten arvioidaan kasvavat maltillisesti lähivuosina. Tänä
vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutuksen
arvioidaan oleva keskimäärin noin 1,0 prosenttia.
Talousarviokehys
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Tuusulan kunnan vuoden 2018 talousarviokehyksen pohjana ovat 2016 tilinpäätös,
osavuosikatsaus 1/2017, Kuntaliiton vero- ja valtionosuusennusteet sekä kunnan
toimialojen ennakoimat tulo- ja menolisäykset, tuottavuustoimet ja kehittämisprojektit.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan nousevan 10,5 milj. euroon, kasvua
2017 talousarviosta 0,4 milj. euroa. Muiden toimintatuottojen ennakoidaan supistuvan
2,0 milj. euroa lähinnä työterveyshuollon yhtiöittämisen sekä toimeentulotuen
valtionosuuden ja takaisinperinnän maksujen loppumisen vuoksi (perustoimeentulon
rahoituksen siirto Kelalle).
Toimintamenojen kasvuksi vuodelle 2018 (kunta ilman vesihuoltoliikelaitosta)
esitetään talousarviokehyksessä 1,04 % talousarvioon 2017 nähden (0,64 % OVK1
2017). Kunnan toimintamenojen kasvupainetta vähentävät työterveyshuollon
yhtiöittäminen (vaikutus 0,9 milj. euroa), toimeentulotuen vähennys (vaikutus 0,4 milj.
euroa). Ulkoisten käyttötalousmenojen kasvuksi vuodelle 2018 esitetään kehyksessä
0,89 % talousarvioon 2017 (0,44 % OVK1 2017 nähden).
Toimialojen talousarviokehyksen 2018 mukainen käyttötalousmenojen kokonaiskasvu
jakaantuu liitteenä olevan kehyslaskelman mukaan seuraavasti:
Yleisjohto- ja konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Kuntakehitys ja tekninen toimi

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

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

Tuusulan nykyinen vero-%
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Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödyllinen yhteisö

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

0,93
0,41
0,93
4,00
0,65

Rahoituslaskelman 2018 lähtökohtana ovat noin 41,3 milj. euron investoinnit (kunta +
vesihuoltoliikelaitos), ja myöhempinä taloussuunnitelmavuosina investointien taso
olisi keskimäärin yli 30 milj. euroa. Tulevien investointien mittakaavaan vaikuttaa
olennaisesti suurten kehityshankkeiden (kuten Rykmentinpuisto, Monio) aikataulu ja
toteutustapa.
Tulorahoituksen riittämättömyydestä johtuen kunnan korollisten velkojen kasvu säilyy
nopeana. Kehyslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2017 on noin
23 milj. euroa negatiivinen.
Vuoden 2018 talousarvion keskeisenä tavoitteena on edelleen edistää kunnan
käyttötalouden tervehtymistä, toiminnan ja toimintatapojen uudistamista sekä
hidastaa velkaantumista. Tavoitteena on myös parantaa kunnan tulonmuodostusta
vauhdittamalla kunnan elinvoiman kehittymistä. Lähtökohtana on, että
henkilöstömäärän kasvu pidetään minimissään kunnan varautuessa sote- ja
maakuntauudistukseen. Asiakasmäärien aiheuttaman kustannuspaineen kasvuun
pyritään edelleen vastaamaan kevyemmillä ja ennaltaehkäisyyn painottuvilla
palveluilla.
Talousarviokehyksen mukaan Tuusulan kunnan tulos painuu vuonna 2018 noin 1 milj.
euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosina tulos kääntyisi kokonaisuutena
lievästi ylijäämäiseksi. Kunnan tulevien vuosien investointitarpeita ja toteutustapoja
arvioidaan budjetointiprosessin aikana kriittisesti. Tavoitteena on varmistaa kunnan
velkaantumisen hidastaminen niin, että 150 milj. euron velkakattoa ei ylitetä vuonna
2021.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
käynnistää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022 taloussuunnitelman
valmistelun liitteenä olevaan kehyslaskelmaan mukaisesti
hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022 taloussuunnitelman
laadintaohjeet.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
käynnistää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022 taloussuunnitelman
valmistelun liitteenä olevaan kehyslaskelmaan mukaisesti
hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022 taloussuunnitelman
laadintaohjeet
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todeta, että käyttöomaisuuden myyntitulojen varmistamiseksi talousarvion tulee
sisältää tarkennettu myyntisuunnitelma sekä myyntitulojen toteuttamisen
vaatimat investoinnit ja resurssit.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Konsernijaosto, 25.09.2017, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
V. 2018 talousarvion valmistelun tilanne ja lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta
esityksestä. Talousarvion luvut täsmentyvät vielä lautakuntakäsittelyjen yhteydessä.
Investointeja täsmennetään ja priorisoidaan vielä lokakuun alkupuolella.
Liitteenä on myös alustava luonnos 10 vuoden investoinneista jatkokeskustelun
pohjaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
merkitä tiedoksi v. 2018 talousarvion ja v. 2018-2022 taloussuunnitelman
valmistelun tilanteen
käydä keskustelua 10 vuoden investoinneista ja linjata jatkovalmistelua.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 501
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
Taustaa
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Toukokuussa julkistetussa Tuusulan pormestariohjelmassa linjataan, että
tasapainossa oleva kuntatalous on välttämätön kehityksen eturintamassa olevalle
Tuusulalle. Samalla velkaantumisvauhtia on hillittävä.
Verotulot
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Vuonna 2018 verotulojen kasvu vahvistuu Suomen talouden tilanteen kohentuessa.
Verotuloja ennustetaan kertyvän Tuusulan kunnalle vuonna 2018 yhteensä noin 179,8
milj. euroa. Verotulokertymän ennakoidaan kasvavan noin 3,4 milj. euroa (1,9 %)
vuoden 2017 ennusteeseen nähden. Kunnallisveroprosentti on
taloussuunnitelmakaudella 19,50 %.
Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka
vaikuttaisivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään.
Yhteisöverokertymän kehitys on pitkälti sidoksissa Tuusulassa toimivien yritysten
tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.
Vireillä olevan, kiinteistöverotukseen liittyvän hallituksen esitysluonnoksen mukaan
kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen
ylärajoja korotetaan. Tuusulan kiinteistöveroprosentit esitetään pidettävän nykyisillä,
alarajojen mukaisilla tasoilla. Tuusulan kiinteistöverotulokertymän arvioidaan pysyvän
vuonna 2018 lähellä kuluvan vuoden tasoa.
Tuusulan verotuksen tasoa tarkastellaan suunnitelmakauden aikana, erityisesti
ennakoiden Sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Kunta seuraa
alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa, tavoitteena on pitää Tuusulan verotus
kilpailukyisenä niin nykyiselle kuin uusille asukkaille.
Toimintatulot ja myyntivoitot
Toimintatulot kasvavat talousarviovuonna kokonaisuutena 74,6 milj. euroon (kunta ja
vesihuoltoliikelaitos yhteensä), lisäystä 0,6 milj. euroa 2017 ennusteeseen
(osavuosikatsaus 2 / 2017) verrattuna. Toimintatulojen kasvua vähentävät
työterveyshuollon yhtiöittäminen (vaikutus 0,6 milj. euroa) sekä vuonna 2017
tapahtunut perustoimeentulotuen rahoituksen siirto Kelalle (toimeentulotuen
valtionosuuden ja takaisinperinnän maksujen loppuminen, vaikutus – 0,2 milj. euroa).
Myyntivoittoja omaisuuden myynnistä on budjetoitu 12,0 milj. euroa. Myyntivoittojen
ennakoidaan nousevan selvästi kuluvasta vuodesta, kun Puustellinmetsän sekä
Lahelanpelto II:n tontit tulevat myyntiin.
Menokehitys ja taloussuunnitelman tasapainotus
Vuonna 2018 toimintamenot kasvavat 3,0 milj. euroa (1,6 %) vuoden 2017
ennusteeseen verrattuna (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä). Vuoden 2018
toimintamenojen hidasta kasvua selittävät osaltaan työterveyshuollon yhtiöittämisen
vaikutus sekä toimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017, menovähennykset yhteensä 1,3
milj. euroa. Toimintamenojen kasvu on merkittävintä joukkoliikenteen osalta (lisäys
1,0 milj. euroa) sekä kasvatus- ja sivistystoimialalla (vertailukelpoinen ulkoisten
toimintamenojen kasvu yhteensä 1,5 milj. euroa), jossa toimintamenoja kasvattavat
mm. panostukset ennaltaehkäisevään oppilaan tukeen ja ohjaukseen sekä koulujen
väistötilojen kustannukset. Talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena
muodostuva toimintakate on -188,4 milj. euroa. Toimintakate kasvaa ainoastaan 0,4
milj. euroa vuoden 2017 ennusteen nähden. Vuoden 2018 toimintakatetta parantavat
edellä kerrottujen toimintojen siirtojen/ulkoistusten ohella tiukka menotalous sekä
budjetoitujen myyntivoittojen kasvu 1,8 milj. euroa talousarvioon 2017 verrattuna.
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Taloudellisen toimintaympäristön positiivinen kehitys tukee kunnan taloustilannetta.
Hieman parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kunnan lähivuosien
toimintamenoja tulee arvioida hyvin kriittisesti. Panostukset tulee kohdentaa
hankkeisiin, joilla saavutetaan paras vaikuttavuus sekä kuntalaisten hyvinvointiin että
kunnan elinvoimaan. Samaan aikaan Tuusulan tulee varautua sopeuttamaan kunnan
toiminnot sote- ja maakuntauudistuksen myötä puolittuvaan tulopohjaan. Keskiössä
ovat tuottavuuden parantaminen, investointien priorisointi sekä kiinteistöomaisuuden
tehokkaampi hyödyntäminen. Palvelurakenteiden keventämistä jatketaan ja kunnan
palveluita järjestetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Kunnan
elinvoimaisuutta ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitiikka, kuntakeskusten
kehittäminen sekä kysyntään vastaavien asunto- ja yritystonttitarjonnasta
huolehtiminen, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella.
Investoinnit ja rahoitus
Kunnan investoinnit ovat edelleen kasvussa ja kokonaismäärä nousee vuonna 2018
vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 40,2 milj. euroon. Infrahankkeisiin (tiet,
liikenneväylät, puistot yms.) investoidaan noin 13,4 milj. euroa, vesi- ja
viemäriverkostoon noin 4,7 milj. euroa. Suurimmat infrainvestoinnit kohdistuvat
Puustellinmetsän, Lahelanpelto II:n ja Anttilanrannan asuinalueiden rakentamisen
käynnistämiseen.
Kunnassa on suunnitteilla tai käynnissä useita koulujen perusparannus- ja
uudisrakentamishankkeita. Rakennusinvestointien määrä, 11,9 milj. euroa, alenee
hieman kuluvan vuoden tasosta. Suurin käynnissä oleva rakennushanke on
Kellokosken yhtenäiskoulun laajennus.
Kohenevasta tulorahoituksesta huolimatta kunnan 2018 investoinneista pystytään
kattamaan tulorahoituksella ainoastaan noin puolet. Kunnan tulorahoitusta
vahvistavat poikkeuksellisen suuret, 4,2 milj. euron rahoitusosuudet.
Kunnan korollisten velkojen ennakoidaan kohoavan vuoden 2017 loppuun mennessä
109,4 milj. euroon. Velan määrä kohoaisi 2 791 euroon/asukas. Lähivuosina
investointimenoja lisäävät osaltaan Rykmentinpuiston ja Focus-alueiden
rakentuminen sekä koulu- ja päiväkotiverkon sisäilmaongelmista aiheutuvat
lisäinvestoinnit.
Tavoitteena on edelleen hidastaa kunnan velkaantumista. Etusijalle asetetaan
investoinnit, joilla on potentiaalia lisätä kunnan elinvoimaa ja tuloja, pienentää
kustannuksia sekä parantaa toiminnan tuottavuutta. Tavoitteena on löytää keinoja,
joilla kunnan ja lainamäärä saadaan käännettyä laskuun taloussuunnittelukauden
loppupuolella. Vuoden 2016 joulukuussa valtuusto asetti 150 milj. euron velkakaton
(kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen yhteenlaskettujen korollisten lainojen
enimmäismäärä vuoden 2021 loppuun mennessä). Velkakatosta luovutaan
toistaiseksi. Vuoden 2018 aikana tehdään kokonaisarvio kunnan 10 vuoden
investoinneista sekä keinoista velkaantumisen taittamiseksi. Tehtävän
kokonaisarvioinnin pohjalta velkakaton määrää tarkastellaan uudelleen vuoden 2019
talousarvion yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg
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Kunnanhallitus päättää

---

tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi sekä vuosien 2018 -
2022 taloussuunnitelmaksi.

Talousjohtaja kävi läpi keskeisiä kohtia v. 2018 talousarvioesityksestä, ja
toimialajohtajat mm. kävivät läpi toimialojensa osalta keskeisiä kohtia ja tekijöitä v.
2018 talousarvioesityksessä sekä muutoksia v. 2017 talousarvioon.
Vs. henkilöstöjohtaja esitteli henkilöstösuunnitelmaa, kuntasuunnittelupäällikkö
kaavoitussuunnitelmaa ja asuntotoimenpäällikkö asuntorakentamista vuosina 2018 -
2022.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle 20.11.2017 klo 16.00 pidettävään kokoukseen, jolloin
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä jatketaan.
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 10.20–10.30, 12.10–12.55, 14.35–14.50, 16.10–
16.25 ja 17.15–17.45.

Kunnanhallitus, 20.11.2017, § 512
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
-----

hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelman.

Pormestari teki ehdotukseensa seuraavat muutokset:
Investoinnit
Kellokosken koulun kalusteet
700 000 € (lisäys 600 000 €)
Hiekkavarasto (tekninen ltk)
40 000 € (uusi esitys)
Kuorma-auto (tekninen ltk)
250 000 € (siirto 2017 talousarviosta, varattu
230 000€)
Yhteensä
990 000 € (lisäykset yhteensä 890 000 €)
Käyttötalous
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, 327 000 euroa (lisäys - 127 000 €),
yleisjohto- ja konserni
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Ohjaaja kehitysvammaisten tuettuun asumiseen (lisäys - 60 000, josta uusi
ohjaaja -45 000 € ja aiemmin päätetyn ohjaajan palkkaukseen – 15 000 €),
määräraha siirretään ostopalveluista
Eläkemenoperusteisten maksujen siirto takaisin henkilöstöpalveluista Sosiaali- ja
terveystoimelle, arvio n. 1 029 000 euroa
Tilakeskus, ilmavaihtokoneiden käyntiaikamuutokset kunnan
kiinteistöissä, lisämääräraha lämmityskustannuksiin 300 000 € ja sähkön
ostoihin 200 000 €
Ulkoiset määrärahalisäykset yhteensä 627 000
Tekstilisäykset

---

Sivu 15. Tilakeskuksen määrärahat ovat nettositovia. Vuonna 2018 tehdään
kunnan kiinteistöjen salkutus, jonka pohjalta päätetään erikseen tilakeskuksen
hallinnoimien tyhjien ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen kustannusrasituksen
kohdentuminen
Sivu 27. Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden myöntää 400 000 euroa
lyhytaikaista rahoitusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
valinnanvapauskokeilun rahoittamiseksi
Sivu 29. Eläkemenoperusteisten maksujen siirrosta tekstikirjaus henkilöstöosaan
Henkilöstöosa siirretään talousarviokirjan loppupuolelle henkilöstösuunnitelman
yhteyteen.

Kohdassa Tuusulan kuntastarategia, vuoden 2018 tavoitteet, toimenpiteet ja
toteutusohjelma 6. Kasvatus ja koulutus on uuden kunnan keskeinen painopiste,
6.4. Kehitämme varhaiskasvatusta ja sen eri muotoja pormestari muutti ehdotuksensa
" Palautamme perheiden subjektiivisen oikeuden saada lapsilleen päivähoitopaikan
valtuustokauden aikana seuraavaksi: "Palautamme perheiden subjektiivisen oikeuden
saada lapsilleen päivähoitopaikan syksyllä 2019."
Ari Nyman Ulla Rosenqvistin kannattamana esitti, että em. kohta poistetaan.
Outi Huusko esitti, että em. kohta muutetaan seuraavaksi: "Palautamme perheiden
subjektiivisen oikeuden saada lapsilleen päivähoitopaikan 1.8.2018 alkaen." Esitys
raukesi kannattamattomana.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin esityksen, että ne, jotka kannattavat muutettua
pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Nymanin tekemää
muutosesitystä, äänestävät "ei" .
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Palvas, Heiskanen, Huusko,
Mäensivu, Mäki-Kuhna, Peltonen, Salmi, Salonen, Huuhtanen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä
(Nyman ja Rosenqvist ). Yksi jäsen eli Tamminen oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että
muutettu pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Kohdassa Kasvatus- ja sivistystoimi, Henkilöstösuunnitelma Jussi Salonen Sari
Heiskasen ja Karita Mäensivun kannattamana esitti seuraavaa lisäystä: "Osoitetaan
60.000 euroa lisää yläkoulun oppilaiden tuen kehittämiseen koulunkäynninohjaaja
/koulusosionomipalveluihin."
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Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Salosen tekemää
muutosesitystä, äänestävät "ei" .
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Mäki-Kuhna, Nyman,
Rosenqvist, Salmi ja Huuhtanen) ja 7 ei-ääntä (Palvas, Heiskanen, Huusko, Mäensivu,
Peltonen, Salonen ja Lindberg). Yksi jäsen eli Tamminen oli poissa. Puheenjohtaja
totesi, että Salosen tekemä muutosesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Kohdassa Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala, Kuntasuunnittelu, Maankäyttö Ari
Nyman Ulla Rosenqvistin kannattamana esitti, että lause "Neuvotteluiden pitkittyessä
myös lunastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa" poistetaan.
Mika Mäki-Kuhna usean jäsenen kannattamana esitti, että em. lause muutetaan
seuraavaksi: "Neudotteluiden pitkittyessä voidaan ottaa käyttöön myös muut
maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamat toimet."
Koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin esityksen, että ne, jotka kannattavat Mäki-
Kuhnan tekemää muutosesitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Nymanin
tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei" .
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Palvas, Heiskanen, Huusko,
Mäensivu, Mäki-Kuhna, Peltonen, Salmi, Salonen, Huuhtanen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä
(Nyman ja Rosenqvist ). Yksi jäsen eli Tamminen oli poissa. Koska kukaan jäsenistä ei
kannattanut pohjaehdotusta, puheenjohtaja totesi, että Mäki-Kuhnan tekemä
muutosesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Kohdassa Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala, Yhdyskuntatekniikka Outi Huusko
esitti, että kutsuliikennettä laajennetaan käytettävyysaikaa pidentämällä. Esitys
raukesi kannattamattomana.
Kunnanhallituksen em. ja yksimielisesti tekemät muutokset ilmenevät liitteestä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
hyväksyä omalta osaltaan liitteessä ilmenevin muutoksin pormestarin muutetun
ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2022
taloussuunnitelmaksi
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelman.
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 16.45-16.55, 17.50-18, ja 19.30-19.37.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Kim Kiuru ilmoitti olevansa esteellinen/intressijäävi henkilöstösuunnitelmaa
käsiteltäessä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Seuraavat henkilöt ilmoittivat olevansa yhteisöjäävejä ja poistuivat esteellisinä
kokouksesta käsiteltäessä kohtaa Tytäryhtiöt/ko. yhtiö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti
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Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus ja Tuusulan Jäähalli Oy, Liisa Palvas
Kellokosken Jäähalli Oy, talousjohtaja Markku Vehmas Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula
Paloasema ja Jani Peltonen ja Mika Mäki-Kuhna Tuusulan Tekonurmi Oy.

Konsernijaosto, 04.12.2017, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Liitteet

1 Jyty Tuusula ryn lausunto
2 Juko Tuusulan lausunto
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Valtuusto käsittelee asiaa 11.12.2017.
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Konsernijaosto, § 21,09.10.2017
Kunnanhallitus, § 534,27.11.2017
Konsernijaosto, § 36, 04.12.2017
§ 36
Tuusulan strategia 2018 - 2022
TUUDno-2017-916
Konsernijaosto, 09.10.2017, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
Kunnanhallitus § 14 / 16.01.2017
Kunnanhallitus § 24 / 30.1.2017
Khall § 14/16.1.2017
Muuttuva toimintaympäristö
Muuttuva toimintaympäristö sekä käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus
haastavat kuntakentän muutokseen. Kuntien tulevaisuus on monin tavoin avoin,
mutta näköpiirissä on, että kunnan roolit sekä toimintatavat muuttuvat merkittävästi.
Tulevaisuuden kunnan valmistelutyö on käynnissä valtakunnallisesti ja sitä tehdään
maan hallituksen linjausten mukaisesti kuntien ohella mm. Kuntaliitossa ja
valtiovarainministeriössä. Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta ohjaa ja koordinoi
Uudenmaan liitto.
Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat
globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, väestöllinen ja alueellinen
erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen. Nämä muutokset muokkaavat kunnan
toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden
uusjako vaikuttaa kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen,
kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.
Kunnat toimivat tulevaisuudessakin useissa erilaisissa rooleissa. Tulevaisuuden
kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen
elinvoimaa. ?Kunnat vastaavat tulevaisuudessa osaamisen ja sivistyksen sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan
palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, työllisyyden hoidosta
ja edistämisestä, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.
Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista,
ympäristöterveydenhuollosta, pelastustoimesta, maataloushallinnosta ja -
lomituksesta sekä rakennusvalvonnasta, mikäli maakunnan kunnat erikseen ja
yhdessä niin sopivat.
Tulevaisuuden kunnalle on Kuntaliiton koordinoimassa työssä löydetty kahdeksan
erilaista roolia:
1. Sivistysrooli
2. Hyvinvointirooli
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3. Osallisuus- ja yhteisörooli
4. Elinkeino- ja työllisyysrooli
5. Elinympäristörooli
6. Itsehallintorooli
7. Kehittäjä- ja kumppanirooli
8. Edunvalvontarooli
Uuden Tuusulan strategian rakentaminen, uusi kunta ja maakuntaan siirtyvät palvelut
Kuntakentän muutokset vaikuttavat myös Tuusulaan. Kunnan toimintakentän ja roolin
muutokseen sekä sen vaatimiin toiminta- ja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen on
valmistauduttava ja Uuden Tuusulan strategian rakentaminen on käynnistettävä.
Uuden Tuusulan rakentaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden
kunnan rakentamisesta sekä maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta.
Näiden kahden kokonaisuuden väliset rajapinnat, työnjaot sekä menettelytavat on
syytä määritellä huolella, jotta palvelujen toimivuus, tuloksellisuus ja asiakas- sekä
kuntalaislähtöisyys saadaan varmistettua.
Uutta kuntaa rakennetaan mm. uudistamalla kunnan strategia sekä uuteen
strategiaan perustuva toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmä, palveluiden tuottaminen
sekä varmistamalla yhdyspinnat sote-maakuntauudistukseen.
Maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudessa tarkastellaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden irtaantumista kunnasta sekä
ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen, maataloushallinnon ja -lomituksen sekä
rakennusvalvonnan järjestämistä maakunnallisena palveluna jatkossa. Tavoitteena on
kuvata ja rajata muutosalue, organisoida käytännön työn toteuttaminen, koota
tarvittava tieto väliaikaishallinnolle ja maakunnalle, arvioida muutoksen vaatimat
resurssit sekä sovittaa yhteen kunnan sisäinen valmistelutyö turhan työn
välttämiseksi. Tarkoituksena on valmistautua muutokseen hyvissä ajoin ja tehdä vain
tarkoituksenmukaiset tehtävät.
Organisointi - Uusi strategia ja uusi Tuusula rakennetaan yhdessä!
Uutta strategiaa ja uutta Tuusulaa rakennetaan yhdessä, eri tahoja mukaan ottaen
sekä kuntaorganisaatiota, luottamushenkilöitä ja kuntalaisia osallistaen.
Strategian ja uuden Tuusulan rakentamisen poliittisesta ohjauksesta vastaa
kunnanhallitus, joka hyväksyy linjaukset yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin sekä linjaa
ja suuntaa viranhaltijavalmistelua.
Kunnan johtoryhmä vastaa strategian ja uuden Tuusulan valmistelusta, toteuttaa
kunnanhallituksen linjauksia, seuraa ja varmistaa uudistuksen strategisten
hyötytavoitteiden saavuttamista, hyväksyy suunnitelmat ja niitä koskevat muutokset,
valmistelee päätösehdotukset kunnanhallitukselle, allokoi resurssit, varmistaa
kokonaiskuvaa, tekee omalta osaltaan uudistusta toteuttavien projektien
porttipäätökset, voi toimia uudistusta toteuttavien projektien ohjausryhmänä (ellei
projektille ole perustettu erillistä ohjausryhmää) sekä ratkoo mahdolliset ristiriidat ja
ongelmatilanteet eri projektien ja toimenpiteiden välillä ja tekee tarvittavat
priorisoinnit.
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Strategian valmistelua ja uuden kunnan rakentamisen kokonaisuutta johtaa
kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena valmistelutyössä ovat sekä talous- että
henkilöstöjohtaja sekä kehittämispäällikkö. Palveluiden uudistamisesta vastaavat
sivistyksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden osalta vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
ja elinvoiman ja elinympäristön kokonaisuuden osalta kuntakehitysjohtaja.
Kehittämis- ja tukipalveluiden osalta uudistuksesta vastaavat henkilöstöjohtaja ja
talousjohtaja. Uuden kunnan rakentamisen koordinaatioryhmä muodostuu nimetyistä
vastuuhenkilöistä ja uudistusta toteuttavien projektien projektipäälliköistä.
Koordinaatioryhmä seuraa ja varmistaa projektiryhmien työn etenemistä ja
tavoitteiden saavuttamista.
Maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuutta johtaa sosiaali- ja
terveystoimenjohtaja. Hän johtaa koordinaatioryhmää, joka seuraa ja varmistaa
projektiryhmien työn etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Teemakohtaisia
projektiryhmiä on useita ja niillä kullakin on määritelty vastuualue, tehtävät ja
vastuuhenkilöt. Myöhemmin valmistelun yhteistyötahona toimivat myös maakunnan
valmistelutoimielimen vastuuhenkilöt.
Uuden Tuusulan rakentamisen viestintää koordinoi viestintäpäällikkö, muutoksen
tukea henkilöstön kehittämispäällikkö sekä strategiatyötä ja osallisuutta
kehittämispäällikkö. Yhdyspinnasta uuden kunnan ja maakuntaan siirtyvien
palveluiden välillä huolehtii kunnan johtoryhmä.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Hannu Joensivu 040 314 3001, sosiaali- ja
terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio 040 314 4401, talousjohtaja Markku Vehmas 040 314
3060, henkilöstöjohtaja Harri Lipasti 040 314 3003, kehittämispäällikkö Heidi Hagman
040 314 3052
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä edellä esitetyn etenemistavan uuden kuntastrategian ja uuden Tuusulan
rakentamiseksi. Uuteen kuntastrategiaan pohjautuvan uuden Tuusulan rakentaminen
muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden kunnan rakentamisesta sekä
maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta
- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevän organisoinnin ja aikataulut.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
- jättää asian pöydälle 30.1.2017 pidettävään kokoukseen.
___________
Khall § 24/30.1.2017
Strategian ja uuden Tuusulan rakentamisen poliittisesta ohjauksesta vastaa
kunnanhallitus, joka hyväksyy linjaukset yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin sekä linjaa
ja suuntaa viranhaltijavalmistelua. Kuntauudistustoimikuntaa kuullaan linjauksista ja
tavoitteista ennen kunnanhallituksen käsittelyjä.
Kunnan johtoryhmä vastaa strategian ja uuden Tuusulan valmistelusta, toteuttaa
kunnanhallituksen linjauksia, seuraa ja varmistaa uudistuksen strategisten
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hyötytavoitteiden saavuttamista, hyväksyy suunnitelmat ja niitä koskevat muutokset,
valmistelee päätösehdotukset kunnanhallitukselle, allokoi resurssit, varmistaa
kokonaiskuvaa, tekee omalta osaltaan uudistusta toteuttavien projektien
porttipäätökset, voi toimia uudistusta toteuttavien projektien ohjausryhmänä (ellei
projektille ole perustettu erillistä ohjausryhmää) sekä ratkoo mahdolliset ristiriidat ja
ongelmatilanteet eri projektien ja toimenpiteiden välillä ja tekee tarvittavat
priorisoinnit.
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä edellä esitetyn etenemistavan uuden kuntastrategian ja uuden Tuusulan
rakentamiseksi. Uuteen kuntastrategiaan pohjautuvan uuden Tuusulan rakentaminen
muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden kunnan rakentamisesta sekä
maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta
- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevän organisoinnin ja aikataulut.
---
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto Pasi Huuhtasen ja Liisa
Sorrin kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
"Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan
siirtyvien palveluiden osalta
- että uusi kuntastrategia tehdään Pormestari-sopimuksen hyväksymisen jälkeen siinä
linjattujen pääperiaatteiden mukaisesti
- että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan virkamiesten arvio Tuusulan
kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka pärjätään noin
7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan maakuntaan
siirtyneiden toimintojen jälkeen."
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian
ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja
ne, jotka kannattavat Kuusiston tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Heinänen, Nyman ja Kervinen) ja 7
ei-ääntä (Friman, Heiskanen, Huuhtanen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna ja Sorri).
Seppälä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Kuusiston tekemä muutosesitys oli
tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-3, 1 tyhjä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan
siirtyvien palveluiden osalta
- että uusi kuntastrategia tehdään Pormestari-sopimuksen hyväksymisen jälkeen siinä
linjattujen pääperiaatteiden mukaisesti
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- että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan virkamiesten arvio Tuusulan
kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka pärjätään noin
7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan maakuntaan
siirtyneiden toimintojen jälkeen.
Sanna Kervinen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Pidän muutosesityksenä tehtyä ja päätökseksi äänestyksen jälkeen tullutta
kuntastrategian valmistelumallia aikataulullisesti mahdottomana ja toimintatavaltaan
epätarkoituksenmukaisena.
Kuntalaissa määritellään kuntastrategiasta seuraavasti: Kunnassa on oltava
kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa
laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen
elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Ongelma 1: Aikataulu
Kuntastrategialla on juuri nyt aikaisempaa tärkeämpi rooli, sillä tulevat muutokset
koko kuntakentässä ovat poikkeuksellisen suuria sote- ja maakuntauudistuksen
myötä. Tuusulan kunnan toimintakentän ja roolin muutos ja Uuden Tuusulan
strategian rakentaminen olisi käynnistettävä mahdollisimman pian. Suuri osa Suomen
kunnista on jo aloittanut, tai jopa saanut jo päätökseen (esim. Hyvinkää)
strategiatyönsä.
Kunnanhallituksen päätökseksi tulleessa mallissa kuntastrategiatyö käynnistyy vasta,
kun tulevien kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmät ovat ensin laatineet
pormestarisopimuksen, jonka pohjalle strategia laaditaan.
Kuntalaissa määritellään kunnan talouden hoitamisesta mm. näin: Talousarvio ja -
suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Haluan muistuttaa, että talousarvion valmistelu vuodelle 2018 aloitetaan toimialoilla
jo kevään 2017 aikana. Tässä työssä toimialojen asiantuntijoilla ja henkilöstöllä ei ole
nyt siis vielä mitään käsitystä pormestarisopimuksesta eikä kuntastrategiastakaan.
Tämä tekee valmistelutyön vähintäänkin vaikeaksi.
Ongelma 2: Epätarkoituksenmukaiset toimintatavat
Tuusulan strategiatyö käynnistyy nyt siis vasta pormestarisopimuksen hyväksymisen
jälkeen. Keskustelussa tuotiin esille, että pormestarisopimuksen laatii
valtuustoryhmät. Oletan, että pormestarisopimus hyväksytään valtuustossa, koska
muutoin kaikki valtuutetut eivät pääsisi demokraattisesti asiaan vaikuttamaan.
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Pormestarimallin kannattajat ovat tuoneet useaan otteeseen esille, että
pormestarimalli mm. lisää avoimuutta sekä parantaa luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden yhteistyötä. Mallia on markkinoitu myös sillä, että kuntalaisten ääni
tulee paremmin kuuluviin ja demokratia lisääntyy.
Pormestarisopimus aiotaan kunnanhallituksen kokouksessa esitetyllä tavalla laatia
pelkästään valtuustoryhmien (tai valtuustoryhmien neuvottelijoiden) kesken. Tämä ei
mielestäni ainakaan paranna luvattua luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä
yhteistyötä. Ilman viranhaltijoiden asiantuntijavalmistelua syntyy aina myös riski
siihen, että eri intressiryhmien edut korostuvat sen sijaan, että tavoitteena on
kuntalaisten kokonaisetu.
Kunnan johtaminen vaatii varsinkin nyt meneillään olevassa muutosvaiheessa (sote- ja
maakuntauudistus) ammattimaista osaamista sekä uuden kunnan rakentamisesta
että maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta. Näiden kahden
kokonaisuuden väliset rajapinnat, työnjaot sekä menettelytavat on syytä määritellä
huolella, jotta palvelujen toimivuus, tuloksellisuus ja asiakas- sekä kuntalaislähtöisyys
saadaan varmistettua. Tässä työssä eri toimialojen asiantuntijoiden osaaminen ja rooli
olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää.
Nyt pormestarisopimuksen valmistelun pohjalle on viranhaltija-asiantuntijoilta
pyydetty, "että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan viranhaltijoiden arvio
Tuusulan kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka
pärjätään noin 7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan
maakuntaan siirtyneiden toimintojen jälkeen."
Muutoin luottamushenkilöille riittää, että "kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi
esityslistan liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan siirtyvien
palvelujen osalta."
Kunnan johtaminen on vaativa tehtävä, joka edellyttää hyvää ammattiosaamista ja
kokemusta ison organisaation henkilöstön, talouden ja hallinnon johtamisesta. On
surullista, että tämä ammattiosaaminen halutaan jättää kokonaan pois siitä työstä,
jonka pohjalle tuleva kuntastrategia laaditaan. Uskon, että koko Tuusulan kunnan
henkilöstön sitoutuminen tuleviin strategisiin linjauksiin ja päätöksiin olisi
huomattavasti parempaa, jos myös pohjatyö tehtäisi hyvässä yhteistyössä.
Tuusulan hallintomallin uudistustyössä on moneen kertaan korostettu kaikkien
luottamushenkilöiden taholta, että avoimuutta ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa
on lisättävä. Kunnan strategiatyössä on kuntalaisille tarjottu useita mahdollisuuksia
olla vaikuttamassa sen sisältöön mm. sähköisin kyselyin ja kuntalaisilloin. Olisi sääli,
jos kuntalaisille ei vastaavia vaikuttamismahdollisuuksia tarjota
pormestarisopimuksen valmistelutyössä."
_____________
Konsernijaosto 6.10.2017
Tuusulan strategiaa ajantasaistetaan ja strategiaperusta päivitetään valtuustokaudelle
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2017 - 2021. Strategia uudistetaan valtuustokauden vaihtuessa, vuoden 2017 loppuun
mennessä. Strategian pohjana toimii pormestariohjelma, joka valmistui toukokuussa
2017.
Tuusulan strategiaperusta sisältää arvot, vision, perustehtävän, strategiset päämäärät
sekä valtuustokauden strategiset tavoitteet.
Strategiaa toteutetaan kuntatasoisilla kehitysohjelmilla sekä toimiala- ja
tulosaluetasoisilla toimintasuunnitelmilla ja projekteilla. Kehitysohjelmat sekä niitä
toteuttavat projektit toteutetaan Tuusulan projekti- ja ohjelmajohtamisen mallin ”
Tuike” mukaisesti.
Strategia ohjaa talousarviokehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä
talousarvioon liittyvien tavoitteiden laadintaa.
Strategiaprosessi
Uutta Tuusulaa on valmisteltu yhdessä, eri tahoja osallistaen ja kuullen.
Aineistoa ja ideoita strategiaan on kerätty monin eri tavoin:
Kuntalaisten illat vuonna 2016 (6 kpl)
Luottamushenkilöiden strategiakysely 1-2/2017
Johtoryhmien yhteiskokoukset
Uuden ja vanhan valtuuston yhteinen valtuustoseminaari 4.-5.5.2017
Kunnanhallituksen seminaari 10.-11.8.2017
Pormestaritreffit ja kuntalaisten haastattelut syyskuussa 2017
Esimiesten suunnittelu 20.9.2017
Arvotyöskentely työpaikoilla 22.9.- 13.10.2017
Kaikille avoimet Elinvoima-, Hyvinvointi- ja Osallisuusseminaarit 28.9.-5.10.2017
Strategiaperusta
Päivitetyn strategiaperustan on tarkoitus pysyä samana koko valtuustokauden ajan.
Strategiaperustaa voidaan päivittää, mikäli toimintaympäristön muutosten tai
esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen johdosta siihen on aihetta.
Kullekin strategiakauden vuodelle valitaan oma painopistealueensa.
Tuusulan strategian toteutumisen arviointi
Tuusulan strategiasta johdetaan valtuustokauden strategiset tavoitteet ja asetetaan
vuosittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista
arvioidaan vuosittain.
Strategian toteutumisen arviointia sekä toiminnan ohjausta tukemaan laaditaan
toimialoittain indikaattoreita, joiden avulla ohjataan muutosta tavoiteltuun suuntaan.
Indikaattoreiden avulla voidaan osaltaan arvioida, että kuinka keskeisten strategisten
painopisteiden ja tavoiteltujen muutosten saavuttamisessa on onnistuttu
valtuustokauden aikana.
Valtuustokauden kuluessa valtuusto arvioi vuosittain, kuinka kattavasti ja miltä osin
strategia on toteutumassa ja onko toimintaympäristöstä ja kunnan sisältä noussut
esiin tarpeita strategian tarkistamiseen. Ennen viimeisen valtuustokauden päättymistä
arvioidaan, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet.
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Konsernijaosto käsittelee ja arvioi liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan
kuuluvat arvoja, visiota, perustehtävää sekä strategisia päämääriä sekä
strategiakauden vuosittaisia painopisteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto
valmistelee kuntastrategiaa vuosille 2017 - 2021 liitteenä olevan
valmisteluaineiston pohjalta.
Päätös
Konsernijaosto
valmisteli kuntastrategiaa liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.
Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

Kunnanhallitus, 27.11.2017, § 534
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
Uuden strategian luonnos (strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintavan ja
päämäärät) esiteltiin valtuustoseminaarissa 2.11. ja strategialuonnosta työstettiin
seminaarissa osallistujien kesken. Valtuustoryhmät ovat käsitelleet luonnosta
valtuustoryhmissä. Valtuuston on määrä hyväksyä uuden kuntastrategian
strategiaperusta 11.12.2017.
Tuusulan strategiaperustasta ja pormestariohjelmasta johdetaan joulukuun 2017 –
maaliskuun 2018 välisenä aikana valtuustokauden strategiset toiminnan ja talouden
tavoitteet, toiminnan ohjausta tukevat kuntatasoiset indikaattorit sekä
kehitysohjelmat ja projektit. Lisäksi laaditaan suunnitelma strategian käytäntöön
viemisestä ja toimintakulttuurin muutoksesta, viestinnästä sekä kunnan brändin
kehittämisestä.
Valtuustokauden kuluessa valtuusto arvioi vuosittain, kuinka kattavasti ja miltä osin
strategia on toteutumassa ja onko toimintaympäristöstä ja kunnan sisältä noussut
esiin tarpeita strategian tarkistamiseen. Ennen viimeisen valtuustokauden päättymistä
arvioidaan, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet.
STRATEGIAPERUSTA
Tuusulan visio
Vireä ja kasvava, hyvinvoivien ihmisten Tuusula
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Tuusula on vireä yhteistyöstään tunnettu kunta, jossa asuu hyvinvoivia ihmisiä.
Tuusula kasvaa ja vetää puoleensa niin asukkaita, yrityksiä, kuin matkailijoita.
Toimintatapamme
Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa
Sinä + Minä = Me
Me olemme me kaikki: Asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt, luottamushenkilöt ja kunnan
työntekijät. Me olemme ylpeitä Tuusulasta ja kerromme sen muillekin. Me luomme
Tuusulan tarinaa ja tulevaisuutta. Tuusulasta viestiminen kuuluu meille kaikille!
Teemme parempaa huomista
Tekemällä saamme aikaiseksi ja tuloksia. Hyvin ja ketterästi suunniteltu on puoliksi
tehty. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä: autamme toisiamme,
kannustamme eteenpäin ja kerromme positiivisia tarinoita Tuusulasta.
Vain yhdessä tekemällä pärjäämme
Yhdessä tekeminen antaa meille voimaa. Rakennamme yhteistyötä jokaisessa
kohtaamisessa.
Luomme valtuuttamisen ja sallivuuden kulttuurin, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.
Uutta syntyy luovasti ideoiden, innovatiivisuudella ja uusiutumalla
Uutta syntyy rohkeudella - virheitä pelkäämättä. Olemme askeleen tai muutaman
edellä, ennakoimme ja katsomme tulevaisuuteen. Luomme uutta positiivisella
ajattelulla ja pienistäkin
onnistumisista yhdessä iloiten!
Strategian kolme päämäärää
1. Vireä Tuusula
Tuusulassa tekemistä ja tapahtumia riittää ja tuusulalaiset ovat kunnan suurin
voimavara. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä
Tuusulaan.
Tuusula on sopivan kaupunkimainen. Kunnan keskustat ja kylät ovat omaleimaisia,
viihtyisiä ja vireitä.
Tuusula kansainvälistyy ja hyödynnämme kunnan sijainnin ja lentokentän
läheisyyden. Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.
2. Sujuva Tuusula
Tuusulassa asiat sujuvat. Sujuvuus on arjen, päätöksenteon ja edellytysten luomisen
sujuvuutta.
Arjen sujuvuutta auttavat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä
digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Sujuvuus syntyy asioiden tekemistä mahdollisimman yksinkertaisesti ja
olennaiseen keskittyen - ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.
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3. Hyvinvoiva Tuusula
Tuusula on meitä kaikkia varten ja Tuusula investoi ihmisten hyvinvointiin. Meillä
asukas on keskiössä ja samalla kumppani.
Vahvistamme kaikkien turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Otamme
kukin vastuuta omasta hyvinvoinnistamme.
Tuusulan kaunis luonto voi hyvin. Luonto on lähellä ja se luo onnellisuuden
elementtejä. Tuusulassa kaikkien on hyvä olla.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

hyväksyä liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision,
toimintatavat ja päämäärät
merkitä tiedoksi strategian jatkovalmistelun sisällön ja aikataulun.

Kansliapäällikkö lisäsi ehdotukseensa seuraavaa:
Valtuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kuntastrategian
kokonaisuuden valtuuston hyväksyttäväksi 19.3.2018 pidettävään kokoukseen.
Päätös
Kunnnanhallitus päätti
ottaa asian valtuuston 11.12. pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.
Markku Vehmas ja Heidi Hagman selostivat asiaa kokouksessa.

Konsernijaosto, 04.12.2017, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Liitteet

1 Strategia, versio 4.12.2017
Kunnanhallitus käsittelee asiaa 4.12.2017 seuraavan esityksen pohjalta:
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision,
toimintatavat ja päämäärät
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merkitä tiedoksi strategian jatkovalmistelun sisällön ja aikataulun.
velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kuntastrategian kokonaisuuden
valtuuston hyväksyttäväksi 19.3.2018 pidettävään kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
---

merkitä asian tiedoksi.

Kansliapäällikkö ilmoitti, että liite, johon pohjaehdotuksessa viitataan, vaihtuu eli
hänen ehdotuksensa muuttuu tältä osin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 37
Sijoitus-, rahoitus- ja takaustoiminnan periaatteet
TUUDno-2017-1229
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Kuntalain § 14 mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja
sijoitustoiminnan perusteista sekä takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta.
Tuusulan kunnan hallintosäännön (49 §) mukaan:
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan
perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen
periaatteista. Talousarvion hyväksyminen yhteydessä valtuusto päättää
antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen
valtuuston hyväksymiä periaatteita. Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa
kunnanhallitus
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja
Tuusulan valtuusto valtuuttaa vuosittain talousjohtajan ja/tai kansliapäällikön
hankkimaan ulkoista rahoitusta sekä hyväksymään johdannaissopimuksia
talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Muiden talouteen liittyvien päätösten osalta toimivalta on määritelty siten, että
kunnanhallituksella tai kansliapäälliköllä on oikeus päättää osakkeiden ja osuuksien
hankkimisesta tai myynnistä. Talousjohtajalle on delegoitu toimivaltaa mm.
kassavarojen sijoittamiseen, kuntatodistusten liikkeelle laskemiseen sekä
leasingsopimusten hankintaan.
Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa rahoitus- ja sijoitustoimintaa osana
talouden hoitoa. Kunnanhallitus hyväkyy yleensä vuosittain talousarvion yhteydessä
lainarahoitussuunnitelman ja sen toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle
talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.
Uusi kuntalaki (410/2015) korostaa valtuuston roolia varainhankinnan, sijoitus- ja
takaustoiminnan päätöksenteon perusteiden asettamisessa. Kuntalaissa on myös
rajattu kunnan toimivaltaa takausten myöntämisessä aiempaa enemmän.
Rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteiden on tarkoitus luoda kunnan
valtuuston hyväksymä yhtenäinen toimintatapa kunnan rahatoimen hoitoon, joka
linjaa tulevia laina-, sijoitus- ja takauspäätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Asia tuodaan päätöskäsittelyyn seuraavaan konsernijaoston kokoukseen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas selosti asiaa.

5/2017

28 (36)

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017

5/2017

29 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 38
Kunnan edustajan nimeäminen yhtiö- ym. kokouksiin
TUUDno-2017-1226
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Kunnanhallitus on 20.3.2017 § 111 päättänyt valtuuttaa siihen saakka, kunnes asiasta
päätetään 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön
mukaisesti, talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa
osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä
yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on
osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto mm. päättää kunnan ehdokkaat tytär-
ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokous- ja
yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät
toimintaohjeet. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustaja valitaan erikseen
kuhunkin kokoukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
valtuuttaa talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa
osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä
yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on
osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym.
kokouksissa
ilmoittaa näille yhteisöille, että kutsu kokouksiin tulee lähettää kunnan lisäksi
myös suoraan talousjohtajalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talousjohtaja, ko. yhtiö ja yhteisöt
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§ 39
Kiljavan sairaala Oy:n jakautumissuunnitelma
TUUDno-2017-525
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kiljavan Sairaala Oy osakassopimus
2 Kiljavan Sairaala Oy yhtiöjärjestys
3 Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy osakassopimus
4 Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy yhtiöjärjestys
Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumiseen liittyen, pyydetään jakautumisessa
perustettavien yhtiöiden (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy)
osakassopimusten luonnoksiin omistajien kommentteja 5.12.2017 mennessä.
Liitteenä osakassopimusluonnosten ohella jakautumissuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä laaditut yhtiöjärjestykset (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen
Kiinteistöt Oy).
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus käsittelee osakassopimuksia kokouksessaan 19.12.2017
ja antaa tämän jälkeen omistajille esityksen yhtiöiden hallinnon järjestämisestä.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017
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§ 40
Keski-Uudenmaan työterveys Oy ja Uudenmaan työterveys Oy, Mäntsälän liittyminen
yhtiöiden osakkaaksi
TUUDno-2017-1230
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017
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§ 41
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum, yhtiökokous
TUUDno-2017-1237
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous esityslista 12.12.17
2 Kauppakirja liiketoiminnasta 19.12.2017
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke) on toiminut vuodesta 1998
alkaen seudullisena kehittämisyhtiönä. Keuken tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa
hyvinvointia luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen
syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle. Tätä
tehtäväänsä Keuke toteuttaa tuottamalla yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja
Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien
alueella toimiville yrityksille.
Keuken omistus jakautuu alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Yksityisinä
omistajina ovat Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus sekä yrittäjäjärjestöt ja julkisina
omistajatahoina Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Mäntsälän, Nurmijärven,
Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Keuken osakkeiden kokonaismäärä on 210 kpl, joista
147 osaketta on 14 eri osakkaalla ja lisäksi yhtiö on päättyneellä tilikaudella hankkinut
omistukseensa omia osakkeita yhteensä 63 kpl. Yhtiön kotipaikka on Kerava.
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen jäseniä
ovat Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Tuusulan ja
Vihdin kunnat sekä alueen yritykset, oppilaitokset, yhdistykset, julkishallinto ja kunnat.
Uusyrityskeskus tarjoaa aloittavalle yrittäjälle neuvontaa mm. liikeidean selvittelyssä,
investointi- ja kannattavuuslaskelmissa, rahoituksen järjestämisessä, markkinoinnissa
sekä erilaisissa lupa ja lausuntoasioissa.
Vuoden 2018 alusta Keuken on tarkoitus hoitaakseen myös aloittavien yritysten
neuvonta, joka on tällä hetkellä Uusyrityskeskuksen vastuulla. Samalla myös
Uusyrityskeskuksen rahoitus siirtyisi Keukelle, mahdollistaen neuvonnan jatkuvuuden.
Asiakkaan kannalta uudistus virtaviivaistaa toimintaa eli tulee yhden luukun periaate.
Samalla toiminta tehostuu kaksinkertaisen hallinnon poistuessa. Järjestely toteutetaan
liikkeenluovutuksena.
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin ylimääräinen yhtiökokous pidetään
12.12.2017. Yhtiökokouksessa on määrä valita tilintarkastusyhteisö (BDO Oy),
hyväksyä uusittu yhtiöjärjestys (yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat yhtiön
toiminimeä, toimialaa, yhtiökokouskutsun lähettämistä ja toiminimen kirjoittamista)
sekä hyväksyä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Keski-Uudenmaan
Uusyrityskeskus ry:n välinen kauppakirja liiketoiminnasta.
Yhtiökokouskutsu sekä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Keski-Uudenmaan
Uusyrityskeskus ry:n välinen kauppakirja ovat liitteenä.

Tuusulan kunta
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Pöytäkirja
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Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Konsernijaosto päättää
antaa mahdolliset ohjeet yhtiökokousedustajalle
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Konsernijaosto päätti
merkitä tiedoksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, mihin sillä ei
ollut huomautettavaa
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
talousjohtaja

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017
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§ 42
Ilmoituasiat
Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Pormestarin päätös 27.11.2017 § 2
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojluyhdistys ry:n hallituksen
jäsenehdokkaaksi vuodeksi 2018 nimetty Mika Mäki-Kuhna ja hänen
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Risto Mansikkamäki
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
04.12.2017
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§ 43
Muut asiat
Ei muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

