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KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.
Ehdotus

Suoritetaan valtuutettujen nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolevat
valtuutetut ja heidän sijaisensa.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä
saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
– Jukka Ahlgren
– Antti Kaikkonen
– Ulla Palomäki
– Tuija Reinikainen
– Ilkka Seppälä
– Lauri Untamo
Todettiin, että
–

Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu
Vesa Lundberg

–

Antti Kaikkosen tilalla on Keskustan 1. varavaltuutettu Anu
Åberg

–

Ulla Palomäen tilalla on Sosialidemokraattien 2. varavaltuutettu Nina Kiuru

–

Tuija Reinikaisen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Marko Ceder

–

Ilkka Seppälän tilalla on Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu Jukka Sipilä

–

Lauri Untamon tilalla on Kokoomuksen 4. varavaltuutettu Lilli
Salmi.

Nimenhuutoluettelo liitteenä
Liite nro 1
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut
Ahlgren Jukka

Päätös

Friman Kari

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla Heinänen ja Sari Heiskanen.

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kunnanjohtaja selosti poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistamishanketta ja vuoden 2015 verotulokertymää.
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Dno KESH:1036 /2015

2§

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LINJAUKSISTA
ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA KESKI-UUDENMAAN SOTEHANKKEEN JATKOVALMISTELUUN SITOUTUMINEN

Khall § 2/11.1.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 19.11.2015 päivätyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote- uudistuksen askelmerkeiksi. Lausunnot pyydetään antamaan 9.2.2016 mennessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja
aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä.
Lausuntoa on valmisteltu Keski-Uudenmaan sote-projektin kuntien sosiaalija terveysjohtajien yhteistyönä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä
kyselyllä.
Keski-Uudenmaan sote-projektin ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan
1.12.2015 § 4 Keski-Uudenmaan SOTE-hankkeen työsuunnitelman. Työsuunnitelmaan sisältyy hankkeen tarkennettu talousarvio. Samalla ohjausryhmä totesi, että kunnat tekevät päätöksensä sitoutumisestaan KeskiUudenmaan SOTE –hankkeen jatkovalmisteluun tammi-helmikuussa 2016
valtuustojen päätöksellä samalla, kun antavat nyt kyseessä olevan lausunnon.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kirje ”Sosiaali- ja
terveydenhuollon muutos tehdään itsehallintoalueilla- oma-aloitteinen ja aktiivinen kehittäminen kannattaa” on julkaistu 7.12.2015. Kirjeessä todetaan,
että alueilla voidaan jatkaa ja on suositeltavaa tehdä oma-aloitteista sosiaalija terveydenhuollon toiminnallista kehittämistä ilman, että odotetaan valtioneuvoston järjestämän muutostuen käynnistymistä ja erityisesti itsehallintoalueen toimintaa käynnistävää väliaikaishallintoa. Väliaikaishallinnossakin
olisi hyvä voida nojautua mahdollisimman pitkälti maakunnissa jo sovittuihin rakenteisiin. Tarvittavaa muutosvalmistelua ja toiminnallista kehittämistä
on perusteltua tehdä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tulevilla itsehallintoalueilla eli maakunnissa. Tällöin voidaan ottaa parhaiten huomioon alueiden
omat erityispiirteet.
Ministeriöitten mukaan alueilla voidaan sopia yhteistyössä tarvittavista yhteistyöelimistä ja organisaatioista. Organisaatioiden olisi hyvä olla keveitä ja
helposti sulautettavissa uusiin itsehallintoalueisiin. Mikäli kehittämistyössä
harkitaan uusia kuntayhtymiä, on tällöin pidettävä niiden perustamiseen liittyvät hallintokustannukset mahdollisimman pieninä ja suunniteltava toteutus
siten, että sotekuntayhtymien toiminta voidaan sulauttaa 1.1.2019 lukien uusien itsehallintoalueiden kanssa.
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Kirjeessä suositellaan, että maalis- huhtikuussa 2016 tulevilla itsehallintoalueilla, jotka muodostetaan maakuntajaon pohjalta, pidettäisiin kuntien ja
kuntayhtymien yhteiskokoukset tai neuvottelut, joissa suunnitellaan ja sovitaan siitä, miten alueella yhdessä tehdään toiminnallista kehittämistyötä
soteuudistukseen valmistautumiseksi ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kokouksissa ja jatkotyössä on tärkeää olla mukana kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toimijoiden asiantuntemus.
Alueellisessa muutoksen valmistelussa ja alueellisessa kehittämistyössä ministeriöitten mukaan tärkeää on, että siinä:
–

keskiössä ovat asiakkaiden mahdollisuudet saada integroituja
palveluita oikea-aikaisesti

–

ovat aktiivisesti ja tasapainoisesti mukana kaikki sosiaali- ja
terveydenhuollonpalvelut ja toimijat kuten esimerkiksi kuntien
sosiaalipalvelut ja sosiaalihuollon vaativamman tason erityiset
palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuollon edustajat sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat

–

haetaan mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta
sekä saada aikaan säästöjä.

Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke noudattaa yllämainittuja ministeriöitten linjauksia.
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä
maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo
kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu
lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana,
minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. On mahdollista menetellä myös
niin, että valtuusto ottaa kantaa vain sille osoitettuihin kysymyksiin ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tämä koskee kysymystä numero 3.
Annetut lausunnot otetaan huomioon maan hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016.
Liitteenä
Lausuntopyyntö taustamateriaaleineen
Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle
Keski-Uudenmaan sote-hankkeen työsuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kirje ”Sosiaali- ja
terveydenhuollon muutos tehdään itsehallintoalueilla- oma-aloitteinen ja aktiivinen kehittäminen kannattaa” 7.12.2015
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Lisätiedot:
Hannu Joensivu, kunnanjohtaja 040 314 3001
Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 040 314 4401
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

antaa liitteenä olevan lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle

–

merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen työsuunnitelman

–

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

Päätös

–

että Tuusulan kunta katsoo perustelluksi kuulua Uudenmaan
maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen

–

että Tuusulan kunta sitoutuu Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallin pohjalta huomioiden
sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön
7.12.2015 julkaistut linjaukset

–

merkitä tiedoksi kunnanhallituksen antaman lausunnon ja Keski-Uudenmaan SOTE-hankkeen työsuunnitelman.

Ehdotus hyväksyttiin.
Pirjo Vainio oli asiantuntijana kokouksessa.
_________

Valt § 2/25.1.2016
Ehdotus

Liite nro 2
Valtuusto päättää
–

että Tuusulan kunta katsoo perustelluksi kuulua Uudenmaan
maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen

–

että Tuusulan kunta sitoutuu Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallin pohjalta huomioiden
sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön
7.12.2015 julkaistut linjaukset

TUUSULAN KUNTA
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merkitä tiedoksi kunnanhallituksen antaman lausunnon ja Keski-Uudenmaan SOTE-hankkeen työsuunnitelman.

Ehdotus hyväksyttiin.

ote
sosiaali- ja terveysministeriö
sosiaali- ja terveystoimiala / Vainio
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Dno TEKN:1053 /2015

3§

KELLOKOSKEN KOULUN L2-LUONNOSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN
JA TARKENNETTU TILAOHJELMA JA KUSTANNUSARVIO

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 136
§7
§ 15

16.12.2015
11.1.2016
18.1.2016

TL § 136/16.12.2015

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja tekninen lautakunta ovat hyväksyneet
Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman elo-syyskuussa 2014. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 11.5.2015. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.4.2015 sopimuksen Mäntsälän kunnan kanssa Hyökännummen, Arolan ja Ohkolan alueiden yläkouluikäisten
oppilaiden ottamisesta Kellokosken kouluun. Tämän hetken arvion perusteella Kellokoskelle siirtyisi n. 150 yläkoulun oppilasta lukuvuodesta 2017–
2018 alkaen.
Hankesuunnitelmat tavoitteet
Hanke käsittää Kellokosken koulukeskuksen ja Ruukin koulun rakentamisen
yhdeksi kokonaisuudeksi. Toiminnallisena tavoitteena on yhdistää ala- ja
yläkoulu yhtenäiskouluksi. Toiminnallisten tarpeiden lisäksi hankkeen kiireellisyyteen vaikuttaa viranomaisvaatimukset kummankin koulun keittiötilojen sekä koulujen yhteisen teknisen työn opetustilan välittömästä korjaustarpeesta. Tiloja uhkaa sulkeminen, ellei olosuhteita saateta viranomaismääräysten edellyttämälle tasolle.
Hankesuunnitelmassa esitetään, että opetuksen kehittämisen edellyttämät
muutostyöt yhdistetään viranomaisvaatimusten ratkaisemiseen. Keittiöiden
kalliiden ja epätarkoituksenmukaisten korjaamisten sijaan rakennetaan uusi
yhteinen keittiö ja ruokasali laajennusosaan. Teknisen työn tilaan rakennetaan puuttuva puutyösali sisäisenä laajennuksena, ja tilat peruskorjataan täydellisesti. Nykyiset keittiö- ja ruokailutilat peruskorjataan opetustiloiksi.
Keskeiset muutokset:
–

Poistetaan vaarallinen tie koulujen välistä, jolloin oppilasturvallisuus paranee merkittävästi ja saattoliikenne on järjestettävissä asianmukaisesti.

–

Koulut yhdistetään laajennusosalla. Muutos parantaa myös
koulujen yhteistoimintaa (yhtenäiskoulu).

–

Puutteelliset ruokapalvelujen tilat korvataan nykyaikaisella
keittiöllä ja ruokalalla. Muutos mahdollistaa ruokahuollon toiminnan kehittämisen ja tehostaminen (vaikutus mm. henkilöstökuluihin).

TUUSULAN KUNTA
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–

Uusi ruokasali rakennetaan. Tilat ovat yhteiset molemmille
kouluille.

–

Korjataan teknisentyön tilat työturvallisuusmääräykset täyttäväksi.

–

Ruukin koulun liikuntasali korvataan uudella salilla (nykyinen
sali on pieni koulun oppilasmäärään verrattuna: liikuntatunteja
2x tilakapasiteetti).

–

Uusi liikuntatila koko yhtenäiskoulun käyttöön.

–

Nykyinen tila muutetaan yhdessä vapautuvien ruokasalien
kanssa opetustiloiksi.

–

Uuden laajennusosan ruokala ja liikuntasali toimivat yhteiskäytössä eri yhdistysten kanssa ns. Kellokoskitalona.

Hankesuunnitelman, tilaohjelman ja kustannusten uudelleen arviointi
kasvaneen oppilasmäärän perusteella
Mäntsäläläisistä oppilaista tuleva oppilasmäärän kasvu edellytti hankesuunnitelmassa olleen vaiheistuksen poistamista ja tilaratkaisujen tarkastelemista
kasvaneen oppilasmäärän perusteella. Koulun kokonaisoppilasmäärän arvioidaan olevan seuraavan 10 vuoden aikana n. 900–950.
Hankkeelle on budjetoitu 200 000 € vuodelle 2015, 3 200 000 € vuodelle
2016 ja 8 000 000 € vuodelle 2017, eli yhteensä 11 400 000 €.
Tarkennetun kustannusennusteen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 12 700 000 € (+ irtaimisto). Hankesuunnitelmaan 10.6.2014 verrattuna
rakennuksen tilaohjelma ja bruttolaajuus ovat tarkentuneet yksityiskohtaisemman suunnittelun myötä. Kokonaiskustannukset ovat tarkentuneet mm.
seuraavista syistä:
–

Kustannustaso korjattu Taku-indeksi 10/2015 mukaiseksi
0,4 M€

–

Käytävien, portaiden, palo-osastomuutosten yms. korjaus:
0,2 M€

–

Tekniset tilat sis. IV-konehuonemuutokset: 0,2 M€

–

Muu kasvanut korjausala/-aste ml. energiatehokkuuslisä:
0,3 M€

–

Toinen kotitalousluokka kasvaneen tuntimäärän vuoksi: 0,1 M€

TUUSULAN KUNTA
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Aula- ja käytävätilojen muuttaminen käsityö- ja pienryhmätiloiksi: 0,1 M€

Valtuuston 12.5.2015 päätöksen ja ponnen vaikutukset hankkeen kustannuksiin
Valtuuston päätöksessä edellytettiin nuorisotilojen sisällyttämistä hankkeeseen siten, että erillisiä tiloja ei rakenneta. Tilojen yhteiskäyttö suunnitellaan
yhteistyössä nuorten ja nuorisopalveluiden kanssa.
Valtuuston ponnen mukaan kouluun rakennetaan uusi liikuntasali, joka mitoitetaan riittäväksi keskeisille joukkuelajeille sekä koulun että harrastus- että seuratoiminnan tarpeisiin. Hankesuunnitelman mukainen liikuntasalin koko on n. 820 m2 mikä on riittävä sisäurheilulajeille. Salin koko rajoittaa ainoastaan salibandyn ja sisäjalkapallon ylempien sarjojen kilpailujen pitämistä.
Ylempien sarjatason kilpailujen pitämistä varten liikuntasalin kokoa on kasvatettava 989 m²:iin, jotta pelikentän reunoille saataisiin riittävästi tilaa toimitsijoita varten. Mikäli kouluun rakennetaan hankesuunnitelmasta poiketen
suurempi sali 989 m2, on lisäkustannus 400 000 euroa.
Muut kustannustasoon vaikuttavat tekijät
Optiona on tutkittu maalämpöjärjestelmän rakentaminen laajennusosaan ja
sen kustannusvaikutuksia
–

takaisinmaksuaika n. 11 vuotta + teknisten tilojen rakentamiskustannukset n. 20 m2/30 000 €

–

heikkoutena kaksi erillistä lämmitysjärjestelmää (hybridijärjestelmät huollon suhteen vaativia)

–

ei ole KETS-suositusten mukainen (kuntien energiatehokkuussopimus)

Hankkeen todellinen hinta, mihin vaikuttavat mm. suhdanteet, voidaan määritellä vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen. Mahdollinen lisärahoitus on
mahdollista käsitellä osavuosikatsausten yhteydessä tai sisällyttää v. 2017
investointibudjettiin.
Hankkeen tavoiteaikataulu
–

rakennussuunnittelu syksy 2015 ja kevät 2016

–

rakentaminen alkaa kevät 2016

–

valmis kesä/syksy 2017

TUUSULAN KUNTA
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Hankkeen toteutusaikataulu on kireä ja valmistuminen on sidoksissa Mäntsälän kanssa tehtyyn oppilaaksiottosopimukseen. Aikataulullisista syistä esitetään, että tekninen lautakunta delegoi päätöksellään pääpiirustusten hyväksynnän tilakeskuksen päällikölle.
Yhdistysten kuulemistilaisuus pidettiin ti 8.12.2015 klo 18–20 Kellokosken
lukiolla. Muistio tilaisuudesta on liitteenä.
Lisätiedot: vt. tilakeskuksen päällikkö Esa Koskinen, p. 040 314 2243, suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila, p. 040 314 3025 ja kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre, p. 040 314 3330.
Liitteenä:
–
–
–
–
–
–
Ehdotus
Tej

koulun luonnospiirustukset
tilamuutokset hankesuunnitelmaan verrattuna
rakennustapaselostus
lämmitysmuodon vertailu
kustannusennusteen yhteenveto
muistio yhdistysten kuulemistilaisuudesta

Tekninen lautakunta päättää
–

omalta osaltaan hyväksyä Kellokosken koulun L2 luonnospiirustuksen, muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion

–

valtuuttaa tilakeskuksen päällikön hyväksymään pääpiirustukset.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Raimo Stenvall esitti, että kouluun rakennetaan hankesuunnitelmasta poiketen suurempi sali. Muutosesitys
ei saanut kannatusta, asia raukesi kannattamattomana. Raimo Stenvall ei jättänyt asiasta eriävää mielipidettä.
Päätös

Tekninen lautakunta päätti
–

omalta osaltaan hyväksyä Kellokosken koulun L2 luonnospiirustuksen, muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion

–

valtuuttaa tilakeskuksen päällikön hyväksymään pääpiirustukset.

Riitta Laurila oli asiantuntijana kokouksessa ja poistui klo 18.40 tämän §:n
käsittelyn jälkeen.
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__________
Khall § 7/11.1.2016
Ehdotus
Kj

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt asiaa 24.11.2015 § 81 (liite).

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

hyväksyä Kellokosken koulun L2 luonnospiirustuksen, muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen usean jäsenen kannattamana esitti, että Kellokosken kouluun rakennetaan suurempi sali eli
989 m².
Päätös

Kunnanhallitus päätti
–

ottaa asian 25.1.2016 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle

–

jättää asian pöydälle 18.1.2016 pidettävään kunnanhallituksen
kokoukseen ja tehdä tuolloin ehdotuksensa valtuustolle

Esa Ukkola, Jari Wäre, Markus Torvinen ja Risto Kanerva olivat asiantuntijoina kokouksessa.
__________
Khall § 15/18.1.2016

Kellokosken koulun hankesuunnitelma valmistui keväällä 2014. Tällöin
hankkeen kustannusarvio oli 11,4 milj. €. Tämän jälkeen on tehty sopimus
Mäntsälän kanssa noin 150 yläkoululaisen siirtymisestä vaiheittain Kellokosken kouluun. Oppilasmäärien kasvu ja sen edellyttämien opetus- ja ruokailutilojen riittävyys tarkistettiin luonnossuunnitelmia laadittaessa. Lisäksi
luonnossuunnitteluvaiheessa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan uuden
opetussuunnitelman (OPS 2016) vaikutukset tilasuunnitteluun (ilmiöpohjainen oppiminen). Edellä mainitut aiheuttivat jossain määrin mm. muutosalueiden ja yksittäisten tilojen laajentumista. Yhteensä em. muutokset, yhdessä
teknisten tilojen tarkentuneen suunnittelun kanssa, ovat aiheuttaneet n.
900 000 euron kustannustarkistuksen hankesuunnitelmaan nähden. Hankesuunnitelman jälkeen kustannusarvioon ei ole tehty indeksikorjausta, jonka
vaikutus on 400 000 €.
Hankesuunnitelmaa hyväksyessään valtuusto esitti ponnen, että kohteeseen
suunnitellaan riittävän suuri liikuntasali, jotta se palvelisi paremmin myös
seuratoimintaa. Suunnitelmaa on viety eteenpäin 20*40 salikoolla, joka
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mahdollistaa harrastus- ja seuratoiminnan, mutta rajoittaa vanhempien sarjatasojen kilpailujen järjestämistä salibändyssä. Jos rakennetaan myös salibändyn kilpatoiminnan mahdollistava liikuntasali, tulee salin koon olla noin
1000 m²:n laajuinen. Lisäkustannus on tällöin noin 400 000 euroa.
Hankkeelle on nyt budjetoitu 200 000 € vuodelle 2015, 3 200 000 € vuodelle
2016 ja 8 000 000 € vuodelle 2017, eli yhteensä 11 400 000 €. Jos em. toiminnalliset muutokset toteutetaan täysimääräisesti, kasvaa hankkeen kustannusarvio noin 1,7 miljoonalla eurolla 13 100 000 euroon.
Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä hyväksyttyjen kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuuksien 9.3. kohdan mukaan teknisellä
lautakunnalla on oikeus hyväksyä talonrakennushankkeen luonnospiirustukset kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 4.000.000 euroa ja
kunnanhallituksella kun kustannukset ovat yli 4.000.000 euroa.
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

hyväksyä Kellokosken koulun L2 luonnospiirustuksen muilta
osin kuin liikuntasalin osalta, miltä osin luonnospiirustukset
hyväksytään valtuuston otettua kantaa liikuntasalin kokoon

–

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

hyväksyä Kellokosken koulun hankesuunnitelmasta muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion siten, että Kellokosken
kouluun voidaan tehdä opetussuunnitelman muutoksesta ja
mäntsäläläisten koululaisten mukaantulosta aiheutuvat muutokset ja hankesuunnitelmasta poiketen suurempi liikuntasali.

Ehdotus hyväksyttiin.
Rakennuspäällikkö Esa Koskinen ja arkkitehti Jussi Lonka olivat asiantuntijoina kokouksessa.
__________

Valt § 3/25.1.2016
Ehdotus

Liite nro 3
Valtuusto päättää
–

hyväksyä Kellokosken koulun hankesuunnitelmasta muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion siten, että Kellokosken
kouluun voidaan tehdä opetussuunnitelman muutoksesta ja
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mäntsäläläisten koululaisten mukaantulosta aiheutuvat muutokset ja hankesuunnitelmasta poiketen suurempi liikuntasali.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Arkkitehti Mikko Uotila oli asiantuntijana kokouksessa.
Ruut Sjöblom poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja hänen
tilalleen tuli Kokoomuksen 5.varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

ote
tekninen lautakunta
kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Dno KESH:507 /2015

4§

RYKMENTINPUISTO, MÄÄRÄALAN OSTAMINEN KUNNALLE

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§5
§ 16

11.1.2016
18.1.2016

Khall § 5/11.1.2016

Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti-Kiinteistöt ovat 29.4.2015 allekirjoittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista
kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken. Samalla osapuolet ovat sopineet
etsivänsä yhdessä ratkaisuja nykyisten rakennusten uusiokäytölle.
Aiesopimuksen valmistumisen jälkeen osapuolet ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Puolustusvoimien entinen kansainvälisen keskus (Fincent). Kauppa on jatkoa aiesopimukselle.
Lisätiedot: Kalervo Lankinen p. 040 314 2013 ja Hannu Haukkasalo p.
040 314 3020

Ehdotus
Kj

Päätös

Kunnanhallitus päättää
–

ottaa asian valtuuston 25.1.2016 pidettävän kokouksen esityslistalle

–

tehdä ehdotuksen valtuustolle 18.1.2016 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall § 16/18.1.2016

Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti -kiinteistöt ovat 29.4.2015 allekirjoittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista
kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken. Samalla osapuolet ovat sopineet
etsivänsä yhdessä ratkaisuja nykyisten rakennusten uusiokäytölle.
Aiesopimuksen valmistumisen jälkeen osapuolet ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Puolustusvoimien entinen kansainvälisen keskus (Fincent). Kauppa on jatkoa aiesopimukselle.
Kaupan kohde
Kaupan kohde on n. 8 314 m²:n suuruinen määräala kiinteistöstä 858-402-157 ja määräalalla sijaitsevat vuonna 1989 valmistunut majoitusrakennus (rakennus n:o 35/1 872 br-m²) ja vuonna 1991 valmistunut toimistorakennus
(rakennus n:o 34/ 1 890 br-m²).

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Kaavoitustilanne
Tuusulan kunnanvaltuuston 7.5.2012 hyväksymässä Rykmentinpuiston
osayleiskaavassa kaupan kohde on merkitty keskustatoimintojen alueeksi
(C). Keskustatoimintojen osalta KHO on ratkaisullaan 13.10.2014 pysyttänyt
kunnanvaltuuston päätöksen.
Kaupan kohteessa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kohde sisältyy
Rykmentinpuisto-nimisiin asemakaavaluonnoksiin (VE1 ja VE2), jotka kuntakehityslautakunta on päättänyt tammikuussa 2014 asettaa MRA 30 §:n
mukaisesti nähtäville. Luonnoksessa (VE1/ 11.12.2013) kaupan kohteen aluetta on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y, III, 10 000 k-m²)
sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Luonnoksessa (VE2/ 11.12.2013)
kaupan kohteen aluetta on merkitty asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden
kytkettyjen talojen korttelialueeksi (AKR-1, IV, 9 000 k-m²) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA).
Kauppahinta
Kauppahinta on 1 905 000 euroa. Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy
ostajalle, kun lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu ja koko kauppasumma
maksettu.
Päätöksenteko
Senaatti - kiinteistöjen hallitus käsittelee kiinteistökaupan hyväksymistä kokouksessaan 20.1.2016.
Tuusulan kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen,
jos vastike yksittäisessä hankinnassa ei ylitä 500 000 euroa ja jos hankintaa
varten on riittävä määräraha. Koska em. hankintaraja ylittyy, niin asiasta
päättää valtuusto.
Maa- ja vesialueiden hankintaan on talousarviossa varattu rahaa tälle vuodelle 2 milj. €. Loppuvuoden maanhankintojen turvaamiseksi kiinteän omaisuuden ostoon varattavaa määrärahaa tulisi lisätä kauppasummaa vastaavalla
määrällä.
Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteisestä virasto- ja seurakuntakeskushankkeesta on maaliskuussa 2015 pidetyissä neuvotteluissa päätetty luopua
ja seurakunta on tällä hetkellä ilman seurakuntakeskusta. Kunnan ostamaa
Fincent-kiinteistöä on kaavailtu uuden seurakuntakeskuksen paikaksi. Tämän
toteuttamiseksi kunnanhallitukselle tulisi antaa valtuutus tarvittaessa myöhemmin tehtävällä erillisellä kaupalla myydä kiinteistö.
Liitteenä on sijaintikartta ja kauppakirjaluonnos karttaliitteineen.
Lisätiedot: Hannu Haukkasalo p. 040 314 3020 ja Kalervo Lankinen p.
040 314 2013.
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

että Tuusulan kunta ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, n. 8314 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-402-1-57 ja määräalalla sijaitsevat rakennukset
1 905 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevassa
kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin

–

valtuuttaa em. määräalan ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan

–

valtuuttaa kunnanhallituksen myöhemmin tehtävällä erillisellä
kiinteistökaupalla myymään em. määräalan rakennuksineen
1 905 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin päättämillään
ehdoilla (mm. kunnalle korvattavat myynnistä/ kaupan kohteesta aiheutuvat lisäkulut)

–

tehdä maa- ja vesialueiden hankintaan 1 905 000 euron suuruisen määrärahalisäyksen vuodelle 2016.

Ehdotus hyväksyttiin.
Jussi Salonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi kirkkovaltuuston
jäsenenä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
_________

Valt § 4/25.1.2016
Ehdotus

Liite nro 4
Valtuusto päättää
–

että Tuusulan kunta ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, n. 8314 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-402-1-57 ja määräalalla sijaitsevat rakennukset
1 905 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevassa
kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin

–

valtuuttaa em. määräalan ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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–

valtuuttaa kunnanhallituksen myöhemmin tehtävällä erillisellä
kiinteistökaupalla myymään em. määräalan rakennuksineen
1 905 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin päättämillään
ehdoilla (mm. kunnalle korvattavat myynnistä/ kaupan kohteesta aiheutuvat lisäkulut)

–

tehdä maa- ja vesialueiden hankintaan 1 905 000 euron suuruisen määrärahalisäyksen vuodelle 2016.

Ehdotus hyväksyttiin.
Ulla Rosenqvist ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Erja Sarenius-Salmenkivi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

ote
Senaatti-Kiinteistöt / Esa Pentikäinen
projektit/Lankinen
kaavoitus
taloushallinto / Perämäki, Muukkonen
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Dno KI-MI:9 /2016

5§

PIZZATALO, MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN KIOSKINPITOPAIKAKSI,
MATTILA

Kunnanhallitus

§4

11.1.2016

Khall § 4/11.1.2016

Mahlamäen puistossa sijaitsee v. 1983 rakennettu pysyvän rakennusluvan
mukainen kioskirakennus, jossa on pizzeria. Kioskin maa-alue on ollut vuokrattuna kioskiyrittäjille maksimissaan 5-vuotisilla vuokrasopimuksilla. Kioskirakennuksen nykyinen omistaja pyytää pidempää vuokrasopimusta.
Edellinen 5-vuotinen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.3.2015. Vuokralaisena oli Evapare Oy, jonka kanssa neuvoteltiin vuokrasopimuksen jatkamisesta, mutta he eivät suostuneet kunnan tarjoamiin tavanomaisiin vuokraehtoihin. Evapare Oy oli vuokrannut omistamansa kioskirakennuksen Pizzatalolle, joka toteutti kesän 2015 aikana rakennukseen mittavan remontin.
Pizzatalo ei ollut tietoinen siitä, että Evapare Oy:n maanvuokrasopimus oli
umpeutunut.
Asian ratkaisemisesta neuvoteltiin Evapare Oy:n ja Pizzatalon kanssa. Päädyttiin lopputulokseen, jonka mukaan Evapare Oy myi kioskirakennuksen
Pizzatalolle ja kunta vuokraa maa-alueen Pizzatalolle. Lopputuloksen syntymisen ja Pizzatalon inventoinnin tekemisen ehtona oli myös maanvuokrasopimuksen tekeminen 10-vuotisena.
Kyseinen alue kuuluu kaavoitussuunnitelman 2016–2020 mukaan tulossa
olevana hankkeena Kalliopohjankujan kaavamuutosalueeseen. Vuokrasopimus ei haittaa tulevaa kaavoitusta.
Liitteenä vuokrasopimusluonnos ja kartta
Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557

Ehdotus
Kkj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

vuokrata noin 500 m² suuruisen osan kiinteistöstä 858-402-1107 Pizzatalolle 15.11.2015-31.12.2025 väliseksi ajaksi, 130 €
kuukausivuokralla ja muutoin vuokrasopimuksessa tarkemmin
määriteltävin vuokrasopimusehdoin

–

oikeuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa tekemään vuokrasopimukseen pieniä teknisluonteisia tarkistuksia ja
allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

–
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periä Evapare Oy:ltä takautuvasti sopimuksettomalta ajalta
1.4.2015–14.11.2015 vuokraa 975,00 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 5/25.1.2016
Ehdotus

Päätös

Liite nro 5
Valtuusto päättää
–

vuokrata noin 500 m² suuruisen osan kiinteistöstä 858-402-1107 Pizzatalolle 15.11.2015-31.12.2025 väliseksi ajaksi, 130 €
kuukausivuokralla ja muutoin vuokrasopimuksessa tarkemmin
määriteltävin vuokrasopimusehdoin

–

oikeuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa tekemään vuokrasopimukseen pieniä teknisluonteisia tarkistuksia ja
allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen.

–

periä Evapare Oy:ltä takautuvasti sopimuksettomalta ajalta
1.4.2015–14.11.2015 vuokraa 975,00 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Pizzatalo
Evapare Oy
maankäyttö / Hämäläinen
tiedoksi
maankäyttö ja karttapalvelu
taloushallinto / Perämäki
tilakeskus / Hakonen
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Dno KESH:426 /2015

6§

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY, TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN,
VUOKRATALO ALARINNE

Kunnanhallitus

§ 12

11.1.2016

Khall § 12/11.1.2016

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus pyytää 16.12.2015 kokouspöytäkirjansa 7 § mukaisesti kunnan takausta enintään 1 947 000 euron lainalle,
jolla yhtiö rahoittaisi uudisrakennuksen Kellokoskelle, osoite Alarinteentie,
04500 Kellokoski. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 2.12.2015
myöntänyt hankkeelle korkotuen osapäätöksen ja hyväksynyt kohteen rakentamissuunnitelmat ja kustannukset. Korkotukilainan hyväksymispäätöksen
on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tehnyt 22.12.2015, omavastuukorko on 1,0 %. Hanke käsittää 12 asuntoa, jotka ovat kooltaan 2 h+kk 52,5
m2 ja 69,5 m2. Kaksioita on viisi ja kolmioita 7 kappaletta. Asuinhuoneistoala on yhteensä 749,0 m2.
Lainatarjoukset pyydettiin enintään 1 947 000 euron lainalle Kuntarahoitus
Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Danske Bank Oyj:ltä, KeskiUudenmaan Osuuspankilta, Aktia Säästöpankki Oyj:ltä sekä Handelsbankenilta. Korkotukilainasta johtuen laina on pyydetty 41 vuoden kokonaislainaajalla ja lyhennykset ovat takapainotteiset.
Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoivat Kuntarahoitus Oyj, KeskiUudenmaan Osuuspankki ja Handelsbanken. Yhtiö päätti ottaa lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina nostetaan rakennustöiden edistymisen mukaan. Kuntarahoitus Oyj edellyttää vakuudeksi Tuusulan kunnan omavelkaista takausta. Kunnanvaltuuston takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen lainan
nostoa. Lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan mukaan. Lainojen
edullisuutta yleisesti vertailtaessa on otettava huomioon paitsi korot ja niiden
marginaalit myös lainanhoitokulut ja koronlaskentaperuste.
Kunnan takaamista lainoista on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy antanut kunnalle vastavakuudet. Omavelkaisesta takauksesta kunta perii vuosittain 0,2 %
takausprovision taattujen lainojen kulloinkin maksamattomasta pääomasta.
Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060 ja Outi Hämäläinen puh.
040 314 3030

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Ehdotus
Kj
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 1 947 000
euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Alarinteen

–

että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision
taatun lainan maksamattomasta pääomasta

–

että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin myönnettyjen
lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä
uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-3-7028-5.

Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Lindberg ja Kari Friman poistuivat esteellisinä (Lindberg palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä ja Friman yhteisöjäävi
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Pasi Huuhtanen.
__________

Valt § 6/25.1.2016
Ehdotus

Päätös

Liite nro 6
Valtuusto päättää
–

antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 1 947 000
euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Alarinteen

–

että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision
taatun lainan maksamattomasta pääomasta

–

että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin myönnettyjen
lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä
uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-3-7028-5.

Ehdotus hyväksyttiin.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat
paikoiltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalle tuli tämän asian käsittelyn
ajaksi Sosialidemokraattien 3. varavaltuutettu Jorma Sulander ja Frimanin tilalle Tuusulan puolesta ryhmän 4. varavaltuutettu Tarja Katajamäki. Puheenjohtajana toimi valtuuston 2. varapuheenjohtaja Veikko Seuna.

ote
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Kuntarahoitus Oyj
talousjohtaja

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Kokouspvm.

Sivu

25.1.2016

24

Dno KESH:512 /2015

7§

LUODELAHTI SANNA, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 521
§ 15
§ 50
§ 38
§ 370
§ 120
§ 468
§ 148
§ 209
§ 68
§ 404
§ 137
§ 440
§ 154
§ 549

17.12.2012
28.1.2013
03.02.2014
31.3.2014
08.09.2014
13.10.2014
27.10.2014
10.11.2014
27.04.2015
11.05.2015
28.09.2015
12.10.2015
19.10.2015
9.11.2015
14.12.2015

Khall § 521/17.12.2012

Rakennuslautakunnan johtosäännön 3 §:n 1 momentin mukaan lautakuntaan
kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntalain 36 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kuntalain 34 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön; eikä

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasaarvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

valita rakennuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 15/28.1.2013
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

valita rakennuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuusto päätti
–

valita rakennuslautakuntaan seuraavat yksitoista (11) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016
Jäsen

Varajäsen

Berg Kristiina
Bergh Alla

Siltaloppi Heli
Peussa Laura

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Hahtala Riitta-Liisa
Hanelius Arto
Heino Mika
Lahdenperä Tuula
Luodelahti Sanna
Reinikkala Vesa
Ruusala Jarno
Siren Kari
Vihanto Juhani
–

Varpanen Lea
Piippo Kalevi
Rautio Sampsa
Kumpulainen Satu
Tapojärvi Christina
Fagerström Mats
Viiru Veijo
Halme Heikki
Laine-Ylijoki Juha

nimetä
puheenjohtajaksi Arto Haneliuksen
varapuheenjohtajaksi Tuula Lahdenperän.

__________
Khall § 50/3.2.2014

Rakennuslautakunnan jäsen Alla Bergh on pyytänyt eroa kaikista Tuusulan
kunnallisista luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Alla Berghille eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 38/31.3.2014
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

myöntää Alla Berghille eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Päätös
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Valtuusto päätti
–

myöntää Alla Berghille eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

valita Berghin tilalle rakennuslautakunnan jäseneksi Päivi Tikan.

__________
Khall § 370/8.9.2014

Ehdotus
Kj

Kristiina Berghin varajäseneksi valittu Heli Siltaloppi on muuttanut Tuusulasta 24.8.2014. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 33.1 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun ottamatta johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Heli Siltalopin varajäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 120/13.10.2014
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

todeta Heli Siltalopin varajäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta Heli Siltalopin varajäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

valita Siltalopin tilalle Marja-Leena Kulmalan.

__________

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Khall § 468/27.10.2014

Ehdotus
Kj
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Rakennuslautakunnan jäsen Päivi Tikka on pyytänyt eroa kaikista Tuusulan
kunnallisista luottamustehtävistä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Päivi Tikalle eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 148/10.11.2014
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Päivi Tikalle eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

merkitä tiedoksi
–

että Päivi Tikka on ilmoittanut tarkoittaneensa
eronanomuksen koskemaan vain luottamustehtäviä puolueessa, ei kunnallisia luottamustoimia

–

että Tikalle ei myönnetä eroa vaan hän jatkaa ko.
luottamustoimessa.

__________
Khall § 209/27.4.2015

Mika Heino on pyytänyt eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Lautakunnan puheenjohtaja Arto Hanelius on ilmoittanut jatkavansa rakennuslautakunnan jäsenenä, mutta pyytää eroa lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Ehdotus
Kj
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Mika Heinolle eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

–

myöntää Arto Haneliukselle eron rakennuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä

–

valita jäseneksi valituista lautakunnalle puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 68/11.5.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Mika Heinolle eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

–

myöntää Arto Haneliukselle eron rakennuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä

–

valita jäseneksi valituista lautakunnalle puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Mika Heinolle eron rakennuslautakunnan jäsenen tehtävästä

–

valita Heinon tilalle lautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi Jouko Riolan

–

myöntää Arto Haneliukselle eron rakennuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valita lautakunnan puheenjohtajaksi Jouko Riolan.

__________

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Rakennuslautakunnan jäsen Vesa Reinikkala on muuttanut Tuusulasta
1.7.2015.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 33.1 §:n nojalla (v. 1995 kuntalaki) menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin
lukuun ottamatta johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Vesa Reinikkalan jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 137/12.10.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

todeta Vesa Reinikkalan jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta Vesa Reinikkalan jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

valita Reinikkalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Toni
Luoteen.

__________
Khall § 440/19.10.2015

Päivi Tikan varajäsen Laura Peussa on pyytänyt eroa Tuusulan kunnan luottamustehtävistä Tuusulasta poismuuton vuoksi.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Ehdotus
Kj
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Laura Peussalle eron rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

valita Peussan tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Valt § 154/9.11.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Laura Peussalle eron rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

valita Peussan tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Laura Peussalle eron rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

valita Peussan tilalle lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Irma Aurasen.

_________
Khall § 549/14.12.2015

Ehdotus
Kj

Rakennuslautakunnan jäsen Sanna Luodelahti on muuttanut Tuusulasta, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. luottamustoimeen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

todeta Sanna Luodelahden jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Valt § 7/25.1.2016
Ehdotus

Päätös

ote
Luodelahti Sanna
Salmi Lilli
rakennuslautakunta
henkilöstöasiantuntija

Valtuusto päättää
–

todeta Sanna Luodelahden jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta Sanna Luodelahden jäsenyyden rakennuslautakunnassa
päättyneeksi

–

valita Luodelahden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lilli
Salmen.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Dno KESH:20 /2015

8§

LUODELAHTI SANNA, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA TEKNISEN
LAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 520
§ 14
§ 208
§ 73
§ 16
§ 15
§ 550

17.12.2012
28.1.2013
29.04.2013
13.5.2013
12.01.2015
26.1.2015
14.12.2015

Khall § 520/17.12.2012

Teknisen lautakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntalain 36 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kuntalain 34 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön; eikä
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

TUUSULAN KUNTA
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Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasaarvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

valita tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 14/28.1.2013
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

valita tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuusto päätti
–

valita tekniseen lautakuntaan seuraavat yksitoista (11) jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016
Jäsen

Varajäsen

Ahonen Petri
Auranen Irma
Friman Kari
Harju Ville
Kylliäinen Marjut
Malmlund Hans
Pulska Jere
Raatesalmi-Salonen Terhi
Sulander Jorma
Vilen Sari

Winqvist Lars
Tolvanen Tuula
Kilpeläinen Pentti
Ruusala Jarno
Raita Jari
Luodelahti Sanna
Kaasinen Pentti
Markkanen Leena
Stellberg Kari
Berg Kristiina

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto
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Vähätalo Anne
–

Mattila Tarja

nimetä
puheenjohtajaksi Petri Ahosen
varapuheenjohtajaksi Kari Frimanin.

__________
Khall § 208/29.4.2013

Terhi Raatesalmi-Salonen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 30.4.2013.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 33.1 §:n nojalla menettää
vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun ottamatta
johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä. Kuntalain 37.1§:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kuntalain 39.1 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Terhi Raatesalmi-Salosen jäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 73/13.5.2013
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

todeta Terhi Raatesalmi-Salosen jäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta Terhi Raatesalmi-Salosen jäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

–
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valita Terhi Raatesalmi-Salosen tilalle teknisen lautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Nina Kiurun.

__________
Khall § 16/12.1.2015

Ehdotus
Kj

Teknisen lautakunnan jäsen Kari Friman on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Kari Frimanille eron teknisen lautakunnan jäsenen
tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 15/26.1.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Kari Frimanille eron teknisen lautakunnan jäsenen
tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Kari Frimanille eron teknisen lautakunnan jäsenen
tehtävästä

–

valita Frimanin tilalle teknisen lautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Stenvallin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

_________
Khall § 550/14.12.2015

Ehdotus
Kj

Hans Malmlundin varajäseneksi tekniseen lautakuntaan valittu Sanna Luodelahti on muuttanut Tuusulasta, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa
ko. luottamustoimeen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Kokouspvm.

Sivu

25.1.2016

37

VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Sanna Luodelahden varajäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 8/25.1.2016
Ehdotus

Päätös

ote
Luodelahti Sanna
Bergman Maarit
tekninen lautakunta
henkilöstöasiantuntija

Valtuusto päättää
–

todeta Sanna Luodelahden varajäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta Sanna Luodelahden varajäsenyyden teknisessä lautakunnassa päättyneeksi

–

valita Luodelahden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maarit Bergmanin.
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Dno KESH:666 /2015

9§

IRTAUTUMINEN KESKI-UUDENMAA KAUPUNKI-HANKKEESTA, ALOITE

Valtuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 97
§ 357
§ 554

08.06.2015
7.9.2015
14.12.2015

Valt § 97/8.6.2015

Sami Tamminen esitti seuraavan Kokoomuksen, valtuuston keskiryhmän ja
Rehti Tuusula valtuustoryhmien aloitteen:
”Kannattaessaan kahdeksan kunnan suurkaupungin syntymistä KeskiUudellemaalle, Kokoomuksen valtuustoryhmä piti tärkeänä, että syntyy riittävän kokoinen kaupunki, joka pystyisi toimimaan kustannustehokkaasti ja
olemaan kilpailukykyinen toimija metropolialueella.
Alun perin kahdeksan kunnan Keski-Uudenmaan kaupunki -selvityksen loppuraportti valmistui viime syksynä ja näin ollen kuntarakennelain edellyttämä kuntaliitosselvitys on Tuusulan osalta tehty. Päätimme lokakuussa, että
olemme vielä jatkoselvityksessä mukana. Tuolloin selvityksestä irtaantui
Nurmijärvi. Tämän jälkeen Keski-Uudenmaan kaupunki -hankkeesta ovat irtaantuneet Kerava ja Sipoo.
Tuusula lähti mukaan kahdeksan kunnan Keski-Uudenmaan kaupunki selvitykseen. Nyt on tullut selväksi, että sellaista kaupunkia ei synny.
Hanke on edennyt nyt viiden kunnan kuntaliitossopimuksen laadintavaiheeseen. Luonnos siitä on jo valmiina.
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunnan tulee irtaantua
Keski-Uudenmaan kaupunki -hankkeesta mahdollisimman pian.
Edellytyksiä toimivalle ja kuntalaisten kannalta lisäarvoa tuovalle kaupungille ei enää ole Tuusulan naapurikuntien, Keravan ja Nurmijärven, sekä Sipoon jäätyä pois hankkeesta. Emme myöskään pidä tarkoituksenmukaisena
käyttää hankkeeseen enempää rahaa. Mahdollisen kansanäänestyksen järjestäminen Tuusulan, Järvenpää, Hyvinkään, Mäntsälän ja Pornaisten kuntaliitoksesta ei ole myöskään järkevää.
Kokoomuksen valtuustoryhmä suhtautuu jatkossa kuitenkin avoimesti kuntalaisten edun mukaiseen, maantieteellisesti eheään ja riittävän väestöpohjan
omaavaan mahdolliseen liitokseen.”

Päätös

Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
__________
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Yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä päätti 5.3.2015 päivittää yhdistymisselvityksen loppuraportin selvityksessä mukana olevien kuntien tiedoilla. Käsitellessään päivitettyä loppuraporttia 14.8.2015 ohjausryhmä päätti esittää selvityksessä mukana olevien kaupunkien ja kuntien valtuustoille,
että ne päättävät todeta, että kuntarakennelain mukainen Keski-Uudenmaan
kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti on päivitetty selvityksessä mukana olevien kuntien tiedoilla ja yhdistymisselvityksen ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti.
Yhdistymisselvityksen rinnalla on käynnistetty viiden selvityskunnan sekä
Nurmijärven yhteinen sote-projekti. Projektin keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset sisältyvät yhdistymisselvityksen päivitettyyn loppuraporttiin.
Yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä päätti 5.3.2015 käynnistää
myös yhdistymissopimusluonnoksen valmistelun. Sopimusluonnosta on
valmisteltu mm. ohjausryhmän, henkilöstöjärjestöjen sekä kuntien valtuustoinfojen evästysten perusteella. Ohjausryhmä käsitteli yhdistymissopimusluonnosta 14.8.2015.
Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitys sai alkunsa Kataisen hallituksen linjauksista, joiden mukaan mm. kuntarakennelakia muutettiin niin,
että käytännössä lähes kaikki maamme kunnat velvoitettiin kuntaliitosselvitykseen. Tuusulan osalta uhkana oli lisäksi kunnan pilkkominen, jos pääkaupunkiseudun kuntarakenneselvityksessä esitetty metropolikaupunki olisi toteutunut. Myös kaavailtu metropolihallinto vaikutti kuntien haluun käynnistää liitosselvitys. On käynyt selväksi, että alkuperäistä kahdeksan kunnan liitosta ei synny Nurmijärven, Keravan ja Sipoon jättäydyttyä pois selvitystyöstä.
Sipilän hallituksen kuntalinjaukset ovat edelliseen verrattuna varsin erilaiset.
Hallitusohjelmassa todetaan, että kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö. Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista. Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palveluiden järjestäjästä
yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa.
Kunnat voivat olla hallintorakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Valtion kuntapolitiikka nojaa vahvaan yhteistyöhön kuntien kanssa. Hallitus lisää kuntalaisten ja lähiyhteisöjen omaa vastuuta yhteiskunnan haasteiden
ratkaisemisessa. Hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kuntaliitostilanteessa koskevat säädökset kumotaan. Hallitus ja pääkaupunkiseudun (tarkoittanee Helsingin seutua) kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten
edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä sekä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnittelussa ja segregaation ehkäisyä. Hallitus tukee kaupunkiseutujen ja

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Kokouspvm.

Sivu

25.1.2016

40

kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista mm. kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion
kanssa. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan osana kuntien
muuttuvaa tehtäväkenttää. Hallitus tasapainottaa kuntien tehtävät ja niihin
käytettävissä olevan rahoituksen.
Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisratkaisun kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta.
SOTE-ratkaisu tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi suomalaista
kunta-kenttää. Kunnista voi tulla entistä selkeämmin keskieurooppalaistyyppisiä lähikuntia, jolloin suuremmalla kuntakoolla ei ole samanlaista merkitystä kuin nykyisin. Mahdollista on, että syntyy kokonaan uudenlaisia kuntamalleja. Valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä on kartoittanut tulevaisuuden kuntamalleja ja niiden problematiikkaa liitteenä olevassa keskustelupaperissa ”Kunnat turbulenssissa - millainen on tulevaisuuden kunta?”.
On perusteltua, että ennen kuin alueellamme tehdään johtopäätöksiä kuntarakenteesta, odotetaan ja katsotaan SOTE-linjausten käytännön toteutus ja
rahoitus. Vasta silloin voidaan arvioida millaiseksi peruskunnan olemus, tehtävät, talous ja organisointi muodostuvat, sekä se mikä olisi uuden tulevan
kuntamallin optimaalinen asukasluku ja koko.
Liitteenä on
–
–
–

Keski-Uudenmaan kaupunki -yhdistymisselvityksen päivitetty
loppuraportti
yhdistymissopimusluonnos
Kunnat turbulenssissa – Millainen on tulevaisuudenkunta? –
VM:n asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Lisätiedot: Hannu Joensivu, puh. 040 314 3001
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

merkitä yhdistymisselvityksen päivitetyn loppuraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen tiedoksi

–

että valtuustoaloitteen mukaisesti Tuusulan kunta ei jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua yhdessä muiden kuntien kanssa ja irtautuu näin ollen Keski-Uudenmaan kaupunki yhdistymisselvityksestä
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katsoa Sami Tammisen 8.6.2015 § 97 esittämän Kokoomuksen,
valtuuston keskiryhmän ja Rehti Tuusula valtuustoryhmien tekemän aloitteen käsitellyksi.

Kunnanhallitus päätti. että
–

asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.03–17.25
_________
Khall § 554/14.12.2015
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

todeta, että valtuusto päätti 21.9.2015 § 121, ettei Tuusulan
kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua ja irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä

–

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa 8.6.2015 § 97 tehdyn Kokoomuksen, valtuuston keskiryhmän ja Rehti Tuusula valtuustoryhmien aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 9/25.1.2016
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

katsoa 8.6.2015 § 97 tehdyn Kokoomuksen, valtuuston keskiryhmän ja Rehti Tuusula valtuustoryhmien aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.45–20.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Kokouspvm.

Sivu

25.1.2016

42

Dno KESH:307 /2013

10 §

KUNTALIITOS TUUSULAN, KERAVAN JA JÄRVENPÄÄN KESKEN, ALOITE

Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 83
§ 555

13.5.2013
14.12.2015

Valt § 83/13.5.2013

Valtuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen luki seuraavan hänen ja Arto
Lindbergin aloitteen:
”Kuuma-kuntien yhteisen lausunnon tavoitteena on selvittää KeskiUudenmaan, enintään kahdeksan kunnan, eli Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostama
yhteinen kuntaselvitysalue, jonka tavoitteena on saada aikaan kyseisten kuntien kunnanjohtajien esittämä Keski-Uudenmaan kaupunki. Mikäli selvityksen kuluessa käy ilmi, että kahdeksan Kuuma-kunnan liitos ei tule onnistumaan, niin esitämme, että Tuusula käynnistää välittömästi kuntajakoselvityksen aikana neuvottelut Keravan ja Järvenpään kanssa kuntaliitoksesta. Tuusula, Kerava ja Järvenpää muodostavat jo nyt Keski-Uudellamaalla kiinteän
ydinalueen, niillä on yhteinen pitkä historia ja palveluja voidaan yhdessä kehittää entistä paremmin palvelemaan alueen asukkaita.”

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
_________

Khall § 555/14.12.2015

Valtuusto päätti 21.9.2015, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua ja irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä. Samalla valtuusto esitti, että alueemme kuntayhteistyötä tulee
edelleen tehostaa erityisesti kuntalaisten sujuvan asioinnin mahdollistamiseksi kuntarajojen yli.
Lisäksi valtuusto päätti ehdottaa Järvenpäälle ja Keravalle neuvottelujen
käynnistämistä nykyistä tiiviimmästä kuntayhteistyöstä ja -organisaatioista
etenkin teknisen toimen tehtävien osalta sekä sivistystoimessa ja KeskisenUudenmaan vetovoiman ja tehokkuuden lisäämiseksi myös muiden naapurikuntiemme kanssa. Valtuuston päätöksen mukaisesti yhteistyötä tulee tehostaa myös palveluverkon ja investointien suunnittelussa, ja samalla yrityksiä
kannustetaan kuntarajojen ylitse käyvään yhteistyöhön myös kuntien osalta.
Tuusulan kunta kutsui Järvenpään ja Keravan kaupunkien valtuustojen ja
kaupunginhallitusten puheenjohtajat ja kaupunginjohtajat neuvotteluun kuntaliitosta koskevasta valtuustoaloitteesta ja kuntayhteistyöstä. Neuvottelu pidettiin 23.11.2015. Neuvottelusta laadittu muistio on liitteenä.
Kuten muistiosta ilmenee, Kerava haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana. Järvenpääkään ei näe kuntaliitoksia realistisina ainakaan 5-10 vuoteen, mutta esitti
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ajatuksen vapaaehtoisista osakuntaliitoksista. Sen sijaan molemmat kaupungit pitivät tärkeänä konkreettista kuntayhteistyötä.
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

todeta, että neuvottelujen käynnistäminen Keravan ja Järvenpään kanssa kuntaliitoksesta ei ole ajankohtainen, mutta valtuuston päätöksen mukaisesti Tuusulan kunta pyrkii entistä tiiviimpään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa

–

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa Tuija Reinikaisen ja Arto Lindbergin 13.5.2013 § 83 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 10/25.1.2016
Ehdotus

Liite nro 10
Valtuusto päättää
–

katsoa Tuija Reinikaisen ja Arto Lindbergin 13.5.2013 § 83 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Merja Kuusisto Jussi Salosen,
Seppo Noron ja Pasi Huuhtasen kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:
–

valtuusto päättää palauttaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteluun
siten, että Tuusula ja Järvenpää selvittävät kuntaliitoksen mahdollisuuden

–

valmistelu tapahtuu vuoden 2016 aikana siten, että valtuusto
käsittelee asiaa vuoden 2016 loppuun mennessä ja

–

kuntalaisia kuullaan mahdollisesta kuntaliitoksesta valtuuston
käsittelyyn mennessä.

TUUSULAN KUNTA
Valtuusto

Kokouspvm.

Sivu

25.1.2016

44

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne,
jotka kannattavat Kuusiston tekemää palautusesitystä, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä, 23 ei-ääntä, 1 tyhjä ja 1 oli
poissa. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Äänestysluettelo liitteenä nro 10
Päätös

Valtuusto päätti
–

katsoa Tuija Reinikaisen ja Arto Lindbergin 13.5.2013 § 83 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Nina Kiuru poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja hänen tilalleen tuli Sosialidemokraattien 3. varavaltuutettu Jorma Sulander. Kim Kiuru
ja Jarno Ruusala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Dno KESH:1115 /2015

11 §

NEUVOA ANTAVAN KANSANÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN,
LUOTTAMUSHENKILÖALOITE

Kunnanhallitus

§ 556

14.12.2015

Khall § 556/14.12.2015

Kunnanhallituksen jäsen Pasi Huuhtanen on tehnyt 22.4.2013 seuraavan
luottamushenkilöaloitteen:
”Tuusulan Perussuomalaiset esittävät, että Tuusulan kunnassa järjestettäisiin
neuvoa antava kansanäänestys koskien kuntauudistusta ja mahdollisia yhdistymisiä.
Kansanäänestykseen voisi, mikäli kuntaselvitykset ja yhdistymisvaihtoehdot
eriävät mahdollisesta Sotealueesta sisältää kyselyn myös Sotealueesta. Kansanäänestys tulisi toteuttaa selvitystyöryhmien tulosten julkistamisen jälkeen
mahdollisimman nopeasti, jotta päättäjät saisivat riittävästi taustatukea varsinaisen päätöksentekonsa tueksi.
Pyydämme, että aloite käsitellään myös valtuustossa.”
Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Päättäessään neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä valtuuston on samalla päätettävä äänestyksen aiheesta ja mm. äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista Äänestäjillä tulee olla myös mahdollisuus ilmaista
kannattaako hän mitään esitetyistä vaihtoehdoista.
Valtuusto päätti 21.9.2015, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua ja irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä.
Tuusulan kunta kutsui Järvenpään ja Keravan kaupunkien valtuustojen ja
kaupunginhallitusten puheenjohtajat ja kaupunginjohtajat neuvotteluun
23.11.2015. Käydyssä neuvottelussa ilmeni, että Kerava haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana. Järvenpääkään ei näe kuntaliitoksia realistisina ainakaan 510 vuoteen, joskin se esitti ajatuksen vapaaehtoisista osakuntaliitoksista.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

että koska Keski-Uudenmaan kuntien v. 2013 käynnistämä
Keski-Uudenmaan kaupunki-yhdistymisselvitys on rauennut
kuntien irtauduttua selvityksestä, Kerava haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana eikä Järvenpääkään näe kuntaliitoksia realistisina
ainakaan 5-10 vuoteen, ei aihetta neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseen ole, joten neuvoa antavaa kansanäänestystä ei toimiteta
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katsoa 22.4.2013 tehdyn Tuusulan Perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 11/25.1.2016
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

että koska Keski-Uudenmaan kuntien v. 2013 käynnistämä
Keski-Uudenmaan kaupunki-yhdistymisselvitys on rauennut
kuntien irtauduttua selvityksestä, Kerava haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana eikä Järvenpääkään näe kuntaliitoksia realistisina
ainakaan 5-10 vuoteen, ei aihetta neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseen ole, joten neuvoa antavaa kansanäänestystä ei toimiteta

–

katsoa 22.4.2013 tehdyn Tuusulan Perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Eetu Niemelän,
Aarno Järvisen ja Seppo Noron kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne,
jotka kannattavat Huuhtasen tekemää palautusesitystä, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä, 16 ei-ääntä, 5 tyhjää ja 3
oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Äänestysluettelo liitteenä nro 11
Päätös

Valtuusto päätti
–

että koska Keski-Uudenmaan kuntien v. 2013 käynnistämä
Keski-Uudenmaan kaupunki-yhdistymisselvitys on rauennut
kuntien irtauduttua selvityksestä, Kerava haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana eikä Järvenpääkään näe kuntaliitoksia realistisina
ainakaan 5–10 vuoteen, ei aihetta neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseen ole, joten neuvoa antavaa kansanäänestystä ei toimiteta
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katsoa 22.4.2013 tehdyn Tuusulan Perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.

Paavo Juntunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Dno KESH:158 /2015

12 §

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN, ALOITE

Valtuusto
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 23
§ 129
§ 552

26.01.2015
25.11.2015
14.12.2015

Valt § 23/26.1.2015

Merja Kuusisto esitti seuraavan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän
aloitteen:
”Tuusulan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kunta ryhtyy
välittömästi toimenpiteisiin kuntalaisten peruspalveluihin luettavan joukkoliikenteen tason palauttamiseksi ja kehittämiseksi.
Tulee selvittää mahdollisuudet korjata erityisesti koululaisten, opiskelijoiden, työmatkaliikenteen, sekä terveys- ja asiointipalveluja hakevien kuntalaisten joukkoliikennepuutteet.
Keinoina joukkoliikenteen parantamiseen tulee tutkia mm.
–

syöttöliikenteen käynnistämistä Etelä-Tuusulasta Keravan
asemalle

–

koulukuljetusten hyödyntämistä yleisemmin muun henkilöliikenteen järjestämisessä, eli muitakin asiakkaita, kuin kunnan
järjestämisvelvollisuuden piirissä olevia koululaisia, otetaan
kyytiin maksua vastaan

–

kuljetusreittien järjestämistä ja yhdistämistä niin, että koulujen
ja oppilaitosten lisäksi kuntalaiset pääsevät asioimaan myös
terveysasemilla ja muissa keskeisissä palvelupisteissä

–

aikataulujen muokkaamista koulujen ja palvelupisteiden toiminnan, sekä jatkoyhteyksien kanssa yhteensopiviksi.

Samalla on valmisteltava kunnanvaltuustolle pikaisesti joukkoliikenteen kohentamisen edellyttämä lisämäärärahaesitys.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
__________

TL § 129/25.11.2015

Hyrylä–Kerava -yhteysvälin liikenne on hankittu kevään 2015 aikana osana
Tuusulasta Helsingin ja Vantaan suuntaan kulkevan liikenteen kokonaisuutta. Hyrylän ja Keravan välillä liikennöi tällä hetkellä linjojen 632, 635, 638,
962 ja 963 vuoroja. Keravalla vuorojen lähtö- ja määräpaikka on rautatieasema ja vuorot kulkevat Keravalta Tuusulantien, Järvenpääntie ja Mahla-
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mäentien kautta Klaavolantielle ja Hyrylän linja-autoasemalle. Linjojen 632
ja 635 reitit kulkevat Hyrylän eteläpuolella Lahelan kautta Helsinkiin. Linjan
638 reitti kulkee Hyrylän eteläpuolella Tuusulanväylän käytävää sekä joidenkin vuorojen osalta Riihikallion kautta. Linja 962 kulkee reitillä Kerava–
Hyrylä–Riihikallio–Aviapolis (kehärata)–Jumbo. Linjatunnuksella 963 liikennöidään Kerava–Hyrylä -välillä sekä Kerava–Hyrylä–Riihikallio -reitillä
kulkevia vuoroja. Liikenteen hankintakausi päättyy 5.6.2016, ja liikenteen
hankinta tästä eteenpäin on tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen ja
Tuusulan kunnan teknisen toimen valmisteltavana.
Hyrylän linja-autoaseman ja Keravan aseman välillä liikennöitävien bussivuorojen määrä on syksyllä 2015 arkena 51 vuoroa. Linjatunnuksella 962 ja
963 ajetaan arkiliikenteen lisäksi liikennettä myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Lauantaisin Hyrylä–Kerava -välin vuoroja on molemmat suunnat mukaan laskien 28 ja sunnuntaisin vastaavasti 18.
Syksyllä 2015 arjen liikennettä Hyrylän ja Keravan välillä ajetaan noin klo
6–23.45, lauantain liikennettä noin klo 7.20–20.45 ja sunnuntain liikennettä
noin klo 8–18.30. Liikenteen aikataulusuunnittelussa on pyritty kiinnittämään huomiota siihen, että vaihtoyhteys Keravalla junaan/junasta voisi onnistua ilman kohtuuttomia viiveitä. Koska juna-aikataulut ovat ohjanneet
bussiaikataulujen suunnittelua, linja-autovuorot eivät liikennöi tasaisin vuorovälein Hyrylän ja Keravan välillä.
Edellä mainitusta syyskaudella 2015 liikennöitävästä liikenteestä Tuusulan
kunta tekee Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa (toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen) sopimukset, joissa jaetaan liikenteen hankinnan kustannukset. Linjojen 632, 635 ja 638 sekä osasta linjatunnuksella 963 ajettavien
vuorojen liikennöinnistä Tuusulan kunnan maksuosuus on liikennöintikaudelta 10.8.2015–5.6.2016 noin 260 000 € (alv 0) ennen lipputuen vähentämistä. Linjojen 962 ja pääosan linjan 963 vuoroista Tuusulan kunnan maksuosuus liikennöintikaudelta 10.8.2015–5.6.2016 on noin 405 000 € (alv 0)
ennen lipputuloja.
Vuoden 2016 talouden suunnittelussa tekninen toimi esittää, että Hyrylä–
Kerava -yhteysvälin joukkoliikennetarjonta pidetään nykyisen tasoisena.
Koulukyytien avaamista kaikille kulkijoille on selvitetty 21.3.2011 tehdyn
valtuustoaloitteen vastauksessa, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa
19.3.2012. Teknisesti tilanne ei ole tuosta muutaman vuoden takaisesta tilanteesta muuttunut.
Koulutaksilla tarkoitetaan sopimuksen perusteella tilausajona ajavaa autoa,
jonka on oltava merkitty koulukyytitunnuksin. Kuljettajalla on oltava kunnan
vahvistama lista oppilaista, jotka kuljetetaan kouluun sovitun aikataulun mukaisesti. Koulukuljetusten tilausajojen sopimushinnat perustuvat kilometrikohtaiseen laskutukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että autot täytetään koulukyytiläisillä, jolloin tavanomaisessa tilanteessa satunnaisille matkustajille ei ole
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välttämättä autossa tilaa ainakaan haluttuun matkakohteeseen saakka. Nykyisin koulutakseihin ei pystytä lisäämää satunnaisia matkustajia ilman heidän
ottamista mukaan reittisuunnitteluun. Jos reittisuunnittelussa ryhdyttäisiin
varautumaan laajemman kulkijajoukon liikkumisen suunnitteluun, nykyinen
kalustokapasiteetti tai liikennöintiä suunnitteleva henkilöstö ei riittäisi kyytien toteuttamiseen.
Koulutaksikuljetusten hankinnassa autoihin ei ole edellytetty rahastuslaitteita. Tällä hetkellä ei ole määritelty myöskään matkalipun hintaa, joka suhteutuisi koulukuljetusten kustannuksiin. Nykyisten kuljetussopimusten perusteella kunta ei voi maksaa ylimääräisiä matkustajia kuljettaville takseille sopimuksesta poikkeavaa korvausta.
Koulukuljetuksissa käytettävät reitit, aikataulut ja kuljetuksissa olevat lapsimäärät eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat tarpeen mukaan mm. oppilastai lukujärjestysmuutosten perusteella. Reitti- ja aikataulutietojen julkaisu ei
ole mielekästä, koska ne mm. vaihtelevat arkipäivittäin ja niiden on oltava
muutettavissa tarpeen mukaan. Autojen tehokkaan käytön vuoksi ajoaikataulut ovat tiukkoja. Koulutaksin reitin tai ajoaikataulun muuttaminen
satunnaisen asiakkaan kulkemistarpeen mukaan ei sovellu nykyiseen järjestelmään.
Edellä mainittuihin näkökohtiin perustuen tekninen toimi katsoo yhdessä
kasvatus- ja sivistystoimen kanssa, että nykyisten koulutaksikuljetusten
avaaminen joukkoliikennekäyttöön ei ole mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Kaikille avoimen joukkoliikenteen kehittäminen tehdään linjaliikenteen, muun palveluliikenteen tai kutsuohjatun liikenteen kautta. Nykytoiminnasta lähtevänä tarpeena on mm. jatkossa kehittää palvelulinjatyyppistä
joukkoliikennettä Pohjois-Tuusulan alueelle, jota voisi hyödyntää koulukuljetuksien järjestämiseen Kellokosken ja Jokelan koulujen alueella ja jossa
ajoaikataulut sovitettaisiin koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin.
Kaikille avoimen joukkoliikenteen suunnittelun perusajatus on vastata eri
matkustajaryhmien liikkumistarpeisiin. Taajamakeskuksiin tukeutuva liikenne mahdollistaa kulkemisen bussireitin varrelta palveluiden ääreen. Hyrylä
on alku-, pääte- tai kauttakulkupysäkki mm. pitkälti koululaisten liikkumistarpeiden perusteella järjestetyille Hyrylän alueen linja-autolinjoilla 64, 67 ja
937. Vastaava tilanne on esimerkiksi Keski-Tuusulan ja Jokelan välisessä
paikallisliikenteessä, vaikka tämä liikenne ei nykyisin olekaan kokonaisuudessaan kunnan ostamaa liikennettä. Seudullinen Tuusulan kautta kulkeva tai
Tuusulan rajan ylittävä linja-autoliikenne kulkee reitistä riippuen myös mm.
Hyrylän, Kellokosken tai Jokelan kautta. Yleisesti linjojen aikataulusuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon se, että liikennöintiajan puitteissa ne
palvelevat myös taajamakeskuksiin tai niiden kautta kulkevaa työmatka- tai
asiointiliikennettä. Säännöllisen koulu- ja työmatkaliikenteen muodostaman
kysynnän vuoksi tämä onnistuu aamuisin ja iltapäivisin normaalin työajan
puitteissa kohtuullisesti. Haasteena työmatka- ja asiointiliikennettä palvelevan joukkoliikenteen toteuttamisessa ovat epäsäännölliset työajat, liikkumis-
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tarpeen ajallinen hajautuminen, ns. hiljaisen ajan liikkuminen (mm. arki-illat
ja viikonloput) sekä pienet matkustajavirrat päätaajaman ulkopuolella. Kaikkiin liikkumistarpeisiin ei perinteinen joukkoliikennejärjestelmä kannattavasti sovellu nykyisellä kulkijoiden volyymin tai vuotuisen joukkoliikenteen
määrärahan tehokkaan käytön kannalta.
Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys joukkoliikenteen vuoden 2015
hankintoihin on käsitelty valtuustossa 16.3.2015.
Lisätiedot: liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso, p. 040 314 3569
Ehdotus
Tej

Tekninen lautakunta päättää
–

antaa aloitteesta yllä olevan vastauksen

–

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa Merja Kuusiston 26.1.2015 § 23 esittämän Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall § 552/14.12.2015
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

hyväksyä yllä olevan vastauksen aloitteeseen

–

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa Merja Kuusiston 26.1.2015 § 23 esittämän Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Valt § 12/25.1.2016
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

katsoa Merja Kuusiston 26.1.2015 § 23 esittämän Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:1113 /2015

13 §

YMPÄRIVUOROKAUTINEN TEHOSTETTU KOTIHOITO OSANA
TERVEYSKESKUSSAIRAALAN JA KOTIHOIDON HOITOKETJUA, ALOITE

Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 87
§ 553

09.06.2014
14.12.2015

Valt § 87/9.6.2014

Ulla Palomäki esitti seuraavan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen:
”Suomessa useilla paikkakunnilla tehostettu kotihoito on osana kotihoidon
ympärivuorokautista hoitoa (Hyvinkää) tai toimii itsenäisenä yksikkönä.
Joissakin kunnissa se on kiinteästi osa Terveyskeskussairaalan lyhytaikaishoitoa (Vantaa, Järvenpää, Lahti). Valtakunnantasolla ministeri Paula Risikko on jo v. 2008 ottanut kantaa toiminnan yleistymiseen ja hyötyihin. Lisäksi
tehostetun kotihoidon/kotisairaalatoiminnan kuuluminen osaksi perusterveydenhuollon palveluketjua on linjattu Terveydenhuoltolaissa 2011.
Tehostettua kotihoitoa voitaisiin tarjota asiakkaalle silloin, kun hänen hoitonsa edellyttää laaja-alaista sairaanhoidollista osaamista, mutta hoito voitaisiin toteuttaa kotona. Tehostettu kotihoito olisi lääkärijohteista, jolloin moniammatillisen arvioinnin perusteella asiakkaat valikoituisivat huomioiden
potilasturvallisuus. Tehostettu kotihoito pystyisi hoitamaan mm. tulehdussairauksien edellyttämät antibioottihoidot suonensisäisesti, silloin kun potilaan
vointi ei edellytä sairaalassa olemista ja sitä ei voida muuten toteuttaa esim.
sairaanhoitajan vastaanotolla mm. yöaika. Näin ollen terveyskeskussairaalan
vuodepaikat jäisivät niitä tarvitseville ja siirtyminen omaan kotikuntaan erikoissairaanhoidosta voisi nopeutua.
Lisäksi kotisaattohoito toteutuisi hyvien hoitokäytänteiden mukaan ja potilaalla olisi mahdollisuus omaisten kanssa yhdessä käyttää itsemääräämisoikeutta ja valita loppuajan hoitopaikakseen oma koti, silloin kun se lääkärin
arvion mukaan on lääketieteellisesti mahdollista. HUS:n alueella on vuoden
2010 lopussa laadittu palliatiivisen hoidon hoitosuositukset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saattohoitopotilaiden hoitamiseksi. Hoitosuosituksissa todetaan, että asiakkaan elämän loppuvaiheen hoito tulisi toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen yhteistyössä asiakkaan
ja omaisten kanssa siten, että asiakas kokee turvallisuuden tunteensa ja oikeutensa tulla kuulluksi toteutuneeksi. Hyvään saattohoitoon kuuluu myös
omaisten lähellä olo asiakkaan kanssa. Tutkimustenkin mukaan hyvin moni
kokee oman kodin parhaimmaksi paikaksi elämänpäättymisen lähestyessä.
Tehostettu kotihoito voisi myös tukea asumispalveluyksiköitä asukkaiden
sairaanhoidossa ja hoidonarvioinnissa, jolloin turhia siirtoja päivystyksiin ei
tarvitsisi tehdä. Näin asukkaalla säilyisi tutun asuinympäristön tuoma perusturvallisuuden tunne. Tehostettu kotihoito koskisi aikuisikäisten akuuttisairaanhoitoa sekä saattohoidossa olevia potilaita. Kuntalaisen kotiutuminen
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suoraan erikoissairaanhoidosta omaan kotiin voisi mahdollistua aikaisemmin. Tällä voidaan vaikuttaa mm. sairaalainfektioiden liikkumiseen ja leviämiseen sekä hoitokustannuksiin.
Lisäksi Tuusulassa tulisi selvittää henkilöstön synergiaetu Terveyskeskussairaalan, Kotihoidon ja Tehostetun kotihoidon kanssa, lähinnä koskien esim.
yöresurssien jakamista, nyt kun vuodeosastopaikkoja on suljettu. Tehty aloite tukee palveluverkon uudistamista, tarjoamalla terveydenhuollon palveluja
vaihtoehtoisella tavalla ja kustannustehokkaammin. Tehostetun kotihoidon
palvelumaksut määräytyisivät asiakasmaksulain edellyttämällä tavalla.
Vaikka valtakunnan tasolla sote-asiat ovat vielä kesken mm. järjestämisvastuun näkökulmasta, tukee aloite kotona / tehostetussa asumispalvelussa selviytymistä ja siellä toteutettavan hoidon jatkumoa ja on näin ollen osa kotihoidon laajentumista ja kehittymistä. Lisäksi jo olemassa olevien resurssien
tarkastelu ja kohdentaminen sujuvien toimintaprosessien näkökulmasta auttaa palveluverkon edellyttämää uudistumista.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
__________

Khall § 553/14.12.2015

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden sekä hoiva- ja asumispalveluissa asuvien
ikääntyneiden terveydentilassa tapahtuvat äkilliset muutokset (usein hengitystai virtsatieinfektioista aiheutuvat) johtavat usein terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon päivystyksen kautta vuodeosastohoitoon lääkityksen ja seurannan
tarpeen vuoksi. Potilaiden terveydentila ei useinkaan edellyttäisi muuten sairaalatasoista hoitoa, vaan toimet voitaisiin toteuttaa sairaanhoito-henkilöstön suorittamana asiakkaan kotona.
Kotihoidon onnistumisen ja laitoshoitojaksojen ehkäisemiseksi tarvitaan sairaanhoidollisesti vaativamman palvelun kehittämistä ja lisäämistä. Akuutilla kotihoidolla voidaan vähentää ja jopa välttää toistuvia sairaalajaksoja terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä erikoissairaanhoidossa. Sairaalajakson kestäessä
muutamaa päivää pidempään ikäihmisen toimintakyky laskee nopeasti ja kotona
tai asumispalveluissa selviytyminen heikkenee. Kotona tutussa ympäristössä tapahtuva hoito on erityisesti ikäihmisille inhimillisempää.
Tuusulassa aloitettiin 6.7.2015 Akuutti kotihoidon (KOTIAKU) päivystysmuutosten yhteydessä uutena toimintana, jonka tehtävänä on tukea kotona asumista esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai mahdollistaa akuutti sairaanhoito kotioloissa tai hoivayksikössä esim. suonensisäisen antibioottihoidon toteuttamisella.

Akuuttikotihoito (KOTIAKU) toimii Sairaalapalveluiden tulosalueella Sairaalahoidon tulosyksikössä Akuutin jatkohoito- ja kuntoutusosaston (AKU)
hallinnollisessa ja toiminnallisessa yhteydessä, hoitohenkilökunta on saman
osastonhoitajan alaisuudessa. Tällä järjestelyllä taataan akuuttihoidollinen
osaaminen sekä varmistetaan hoidon jatkuvuus.
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Hoitohenkilöstöä KOTIAKU:ssa on alkuvaiheessa kolme sairaanhoitajaa.
Tämä henkilöstöresurssi ei riitä toteuttamaan riittävää hoidon tarjontaa toimintamallin edellyttämällä tasolla. Tavoitteena on toiminta kaikkina viikon
päivinä aamusta iltaan n. klo 07-22, jotta potilaita voidaan ottaa vastaan ja
lääkehoitoja toteuttaa siten, että sairaalahoito voidaan tosiasiallisesti korvata
uudella toimintamuodolla. Palvelu ei siis ole ympärivuorokautista kotisairaalatasoista palvelua.
Jotta toimintaa voidaan kehittää päätti sosiaali- ja terveyslautakunta
11.11.2015 testamentin käytön määrärahaa kohdentaessaan, että neljännen
sairaanhoitajan palkka kustannetaan testamenttirahoista.
Akuuttikotihoidon asiakaskriteerit
Potilaat voivat ohjautua akuuttikotihoitoon mm. kotihoidosta, omien terveysasemien lääkärin vastaanoton, terveyskeskuksen vuodeosaston, Hyvinkään
päivystysalueen tai Hyvinkään sairaalaosaston kautta. Akuuttikotihoidon
toiminnasta vastaa vanhustenhuollon ylilääkäri. Lääkäri arvioi aina potilaan
soveltuvuuden ja hoidon turvallisuuden akuuttikotihoitoon. Potilaan tulee
selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, omaisen, kotihoidon tai hoitavan henkilöstön turvin. Potilaan terveydentila ei edellytä muuta sairaalatasoista hoitoa ja hoito toteutetaan potilaan suostumuksella yhteistyössä hänen
kanssaan.
Hoivayksiköissä potilaasta tulee olla hoitosuunnitelma tehty, osana sitä
akuuttitilanteiden toimintalinjaukset.
Akuuttikotihoidon palvelut
Akuuttikotihoidon palveluihin kuuluvat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

lihaksensisäiset tai suonensisäiset antibioottihoidot
nestehoidot, lääke-infuusiot, kiireettömät verensiirrot palvelutaloissa, hoiva- ja asumispalveluissa.
kotiin järjestettävä palliatiivinen hoito ja saattohoito (esim. kipupumppuhoito)
tehostetut haavahoidot
hoitoon liittyvät, tilapäiset laboratorionäytteiden otot
lyhytaikainen hoito ja tuki päivystyskäynnin tai sairaalahoidon
jälkeen
asiakkaan tilanteen kartoittaminen tarvittaessa kotiutuksen yhteydessä
haavahoidot terveysasemalla viikonloppuisin
korvaushoitolääkkeiden jakelu viikonloppuisin
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Virka-aikana vanhustenhuollon ylilääkäri toimii hoidosta vastaavana lääkärinä, viikonloppuisin ja arkipyhinä takapäivystäjä. Mikäli potilas tulee erikoissairaanhoidon yksiköstä, sieltä annetaan hoito-ohjeet ja hoitovastuu säilyy erikoissairaanhoidon lääkärillä, kunnes yksikön oma lääkäri ottaa vastuun potilaasta viimeistään ensimmäisenä siirtoa seuraavana arkipäivänä.
Potilasmäärät ja hoitojaksot
Kuukausi 2015
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu

Potilaat
16
12
19
26

Hoitojaksot
17
13
21
29

Hoitopäivät
82
117
152
127

Akuuttikotihoidon (KOTIAKU) aloittamisen myötä akuuttivuodeosaston
potilaspaine on vähentynyt huomattavasti. Yhteistyö kunnan omien yksiköiden ja Hyvinkään sairaalan kanssa on sujunut hyvin. Akuuttikotihoidon toiminnan myötä on pystytty tarjoamaan saattohoitoa kotiin ja sairaalatasoista
hoitoa asumispalveluyksiköihin ja näin vastaamaan osin aloitteen tavoitteisiin. Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mahdollisuutta ympärivuorokautiseen toimintaan.

Loppuvuoden 2015 ja kevään 2016 aikana akuuttikotihoidon toimintaa arvioidaan ja määritetään talousarviossa myöhemmin tarvittava määräraha. Ratkaistavaksi tulee toteutetaanko akuuttikotihoitoa ympärivuorokautisena vai
7-22.00 palveluna.
Tuusulan kunta on 7.4.2014 § 189 vastaanottanut Mailis Einolan testamentin,
jonka määräyksenä on, että hänen koko omaisuutensa menee Tuusulan kunnalle
käytettäväksi kotisairaanhoitotoiminnan hyväksi. Testamentin arvo asunnon
myynnin ja kulujen jälkeen on n. 189 000€. Testamentin täytäntöönpano annettiin kunnanhallituksen päätöksellä sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kohdensi 26.8.2015 § 52 testamenttivarat käytettäväksi akuutti kotihoidon toimintamallin kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi akuutti kotihoidon toimintasuunnitelman 11.11.2015 § 79.

Valmistelija: johtajaylilääkäri Jarmo Anttila, puh. 040 314 3601
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan selvityksen aloitteen johdosta
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ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa valtuutettu Ulla Palomäen 9.6.2014 § 87 esittämän sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 13/25.1.2016
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

katsoa valtuutettu Ulla Palomäen 9.6.2014 § 87 esittämän sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
Hans Malmlund poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Dno KESH:10 /2016

14 §

JOKELAAN JÄÄHALLI, ALOITE

Valtuusto
Kunnanhallitus
Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta
Kunnanhallitus

§ 110
§ 469
§9
§ 36
§ 36
§8

11.10.2010
18.10.2010
5.4.2011
9.12.2011
11.12.2015
11.1.2016

Valt § 110/11.10.2010

Tapio Tammilehto jätti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme jäähallin rakentamista Jokelaan,
Jokelan kehittämistoimikunnan suosittamalle paikalle, Päiväkummuntien ja
Tolkinojantien rajaamalle alueelle. Hanke tulisi toteuttaa samoilla periaatteilla, joita on noudatettu Kellokosken Jäähalli Oy:n ja Tuusulan Jäähalli Oy:n
osalta.
Ajatuksemme tueksi esitämme seuraavia perusteita:
-

Tuusulan kuntakeskusten tasapuolinen kehittäminen
Lasten ja nuorten urheiluharrastuksien lisääminen ja koulujen
liikuntamahdollisuuksien parantaminen
Terveyttä edistävän liikunnan mahdollistaminen
Jääurheilun edellytysten parantaminen
Jokelan vetovoiman sekä arvostuksen lisääminen
Suomen Jääkiekkoliiton tuki hankkeelle
Jokelassa pitkät perinteet jääkiekossa.

Jäähallin vaikutusalueella (n. 30 km) on nyt 10 jäähallia ja käyttäjäpohja
yhtä hallia kohden on n. 23000 henkeä. Jokelan hallin myötä käyttäjäpohja
tulisi olemaan n. 21000 henkeä. Jääkiekkoliiton laskelmien pohjalta jäähallin
käyttöaste täyttyy jo 15000 hengen asukaspohjalla. Tällä hetkellä Jokelan
asukasluku, lähialueineen on noin 8000 henkeä ja lähitulevaisuudessa 15000.
Hallin keskeinen sijainti kävelymatkan päässä rautatieasemalta mahdollistaa
myös junalla kulkevien pääsyn hallille.
Vaikutusalueen jäähallien käyttöaste osoittaa uudelle hallille olevan kysyntää. Etelä-Suomessa jäähallien käyttöaste (klo 16 alkaen) on lähes 100 %.
Akuutin jääpulan takia nuoretkin joutuvat usein harjoittelemaan klo 21 jälkeen, puhumattakaan vanhemmista, joiden jäävuorot jatkuvat myös Tuusulan
hallissa usein klo 24 asti.
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Esimerkkinä hallien käyttötunneista marraskuu 2009:
Tuusulan jäähalli
Tuusula II
Kellokoski
Hyvinkää kilpah.
Hyvinkää nuorisoh.
Mäntsälä
Sipoo

325 tuntia
288 tuntia
250 tuntia
356 tuntia
342 tuntia
250 tuntia
250 tuntia

+ koulukäyttö 80 tuntia
+ koulukäyttö 80 tuntia
+ koulukäyttö 120 tuntia

+ koulukäyttö
+ koulukäyttö

Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

Päätös

-

Kunnanvaltuusto tekee päätöksen, että Jokelan jäähallin rakentamisessa noudatetaan samoja ehtoja kuin Kellokosken hallin ja
Hyrylän II hallin kohdalla.

-

Tuusulan kunta tulee pääosakkaaksi

-

Tuusulan kunta takaa halliyhtiön lainan

-

Kunta vastaa pääasiallisesti hoitohenkilökunnan palkoista

-

Jäähallille varataan ja kaavoitetaan tontti Rautajokelan eteläpuolelta

-

Jokelan Jäähalli oy laatii L2 tasoisen suunnitelman jäähallista

-

Valtionapuhakemus jätetään 31.12.2010 (31.12.2011) mennessä ELY-keskukseen

-

Rakentamispäätös tehdään valtionapupäätöksen jälkeen keväällä 2011(2012).”

Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
_________

Khall § 469/18.10.2010
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
-

Päätös

lähettää aloitteen kasvatus- ja sivistystoimialalle valmisteltavaksi siten, että se voidaan käsitellä valtuuston työjärjestyksen
5.3 §:n edellyttämässä määräajassa.

Ehdotus hyväksyttiin.
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__________
Liikltk § 9/5.4.2011

Liikuntalautakunnan lausunto aloitteeseen:
Keski-Uudenmaan alueella on käynnistetty viime vuosina runsaasti jäähallihankkeita. Sipoossa on uusi halli ja Keravalla ja Järvenpäässä hallihankkeet
etenevät omien aikataulujensa mukaisesti. Tuusulassa on tällä hetkellä kolme
jäähallia, kaksi Hyrylässä ja yksi Kellokoskella.
Hallihankkeiden vaikutukset esillä olevaan Jokelan jäähalli – aloitteen kannattavuuteen ovat merkittävät ja vähentävät sen tarvetta jääurheilun näkökulmasta. Aloitteessa esitetty hanke ei ole Jokelassa ajankohtainen ja lähialueilla sijaitsevat hallit sekä naapurikunnissa suunnitteilla olevat uudet yksiköt vastaavat riittävästi olemassa olevaan, alueelliseen tarpeeseen myös pidemmällä aikavälillä. Jäähalli on ensisijaisesti seutukunnallinen hanke, tällaisena se kuvataan myös aloitteessa (väestöennusteen mukaan Jokelassa
asuu vuonna 2018 n. 8 000 asukasta).
Aloitteessa esitetään, että jäähallin henkilöstö palkataan pääasiassa kunnan
toimesta. Jokelaan on tällä hetkellä sijoitettu liikuntapalvelujen henkilöstöstä
kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa. Jäähallin ylläpito vaatii vähintään kolme
täyspäiväistä työntekijää, kunnan palkkaamana yhden henkilön lisäkustannus
olisi n. 46 000 euroa/vuosi. Esimerkiksi Kellokosken sopimuksen mukaan
liikuntapalveluiden palkkaamat kaksi henkilöä hoitavat vuositasolla n. 50 %
työajasta jäähallia (yhden oy:n palkkaama työntekijän lisäksi). Kustannukset
kahden työntekijän osalta ovat 46 000 euroa x 2 x 0,5 = 46 000euroa (kunta
laskuttaa työstä).
Sitoutuessaan omalta osaltaan osakeyhtiömuotoisen jäähallin rakentamiseen
kunnan tulee aloitteen mukaan olla valmis vastaavanlaiseen sopimusmenettelyyn kuin Kellokosken ja Hyrylän jäähallien osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä jäähallin päivävuorojen ostamista jäähalliyhtiöltä, jonka kustannukset
ovat sopimuksen sisällöstä riippuen n. 65 000euroa/vuosi.
Jäähallin päivittäisen hoidon ja ylläpidon osalta käyttömenoja koskevat kustannukset olisivat alustavan laskelman mukaan vähintään 111 000 euroa/vuosi. Tässä arviossa on otettu huomioon kustannukset, jotka kohdistuvat yksinomaan jäähallista syntyviin em. kuluihin, jotka pitää kattaa liikuntapalvelujen käyttötalousmenoista.
Lautakunnan mielestä yhtiömuotoiset hankkeet eivät saa lisätä ja sitoa kohtuuttomasti kunnan käyttömenoja ja resursseja vaan perustettavien urheiluyhtiöiden on kyettävä suoriutumaan velvoitteistaan ilman merkittävää subventiota (vrt. Jokelan tekonurmi Oy.).
Vaikka kunta laskuttaisi yhtiötä tehdystä työstä (vrt. Kellokosken ja Hyrylän
jäähallien sopimukset), lautakunnan näkökulmasta tulee ehdottomasti varmistua siitä, ettei aloitteessa ehdotettu etenemistapa vaaranna suunnitelmia
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liikuntapalvelujen tarpeeseen investoida omiin hankkeisiin ja palkata lisähenkilöstöä koskien olemassa olevien liikuntapaikkojen ylläpitoa ja kehittämistä sekä kunto- ja terveysliikunnan ohjaustoiminnan kehittämistä Tuusulassa. Tuusulan kouluille teetetyn liikuntakyselyn (2010) mukaan koulujen
liikuntaolosuhteiden tärkein kehittämiskohde on välituntiliikuntaan innostavien piha-alueiden rakentaminen. Kehittämiskohde on valtakunnallisten liikuntasuosituksen mukainen ja osa Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimen strategiaa.
Jokelalaisille lapsille ja nuorille riittää mainiosti jääaikaa Tuusulan kunnan
nykyisistä kolmesta jäähallista. Tuusulan kouluille joulukuussa tehdyn liikuntakyselyn mukaan 69 % kouluista käyttää nykyisiä jäähalleja. Tuusulassa
jäähallien päivävuorojen käyttöaste käyttökaudella on tällä hetkellä n. 40 %.
Käyttöasteen kohtuu alhainen luku kertoo yhtäältä päiväkäytön toiminnan
tehostamisen tarpeesta (mm. kuljetukset) mutta toisaalta myös koulujen opetussuunnitelmassa luisteluun ja jääliikuntaan varatusta ajasta. Käyttöasteeseen vaikuttavat myös kulloinkin vallitsevat ulkojääolosuhteet.
Jäähallin kannattavuuteen liittyvien laskelmien ja tarveselvitysten tulee perustua realistiseen liiketoimintasuunnitelmaan ja riskianalyysiin, joita tämänkokoisilta hankkeilta tulee edellyttää. Harjoitusjäähallin rakentamiskustannukset ovat rakentamistavasta ja ajankohdasta riippuen 1,5–2,5 miljoonaa
euroa. Aloitteessa kuvatut perustelut hankkeelle eivät lautakunnan mielestä
ole riittävät tämän mittaluokan ja kunnan takaamaksi suunnitellun projektin
eteenpäin viemiseksi.
Valtion liikuntapaikkarakentamisen kautta ja em. aloitteen mukaisiin hankkeisiin myönnettyjen rakentamisavustuksien ohjeet ovat tarkentuneet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää mahdollista avustusta haettaessa vaatimuksia ja selvityksiä mahdollisen toteutuksen osalta:
1. Kaavaviranomaisen lausunto kaavan vahvistamisesta ja aikataulusta
2. Vahvistus tontin vuokrasopimuksesta
3. Rakennusvalvonnan puoltava lausunto hankkeelle
4. Hyväksytty rahoituslaitoksen rahoituspäätös
5. Kopio kaupungin/kunnan takauspäätöksestä
6. Halliyhtiön liiketoiminta ja taloussuunnitelma
7. Hankesuunnitelma päivitettynä
8. Lausunto erityisryhmien huomioimisesta
9. Asemapiirros
10. Pelastustiesuunnitelma
11. Pelaaja-aitioiden ja toimitsijatilojen huomioiminen kuvissa
12. Tarkat yleispiirustukset ja julkisivukuvat
13. Valtuuston päätöspöytäkirja
14. Kaupungin/kunnan lausunto hankkeesta
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Aloitteessa kuvattu esitys jäähallin rakentamisesta Jokelan Kolsaan edellyttää ajantasakaavan muuttamista. Ehdotetulla paikalla on kaavamerkintä VP,
puisto. Lisäksi kaavassa on Tolkinojantien varressa merkitty katkoviivalla
ohjeellisen kasvitarha-alueen rajaus (mk) ja tästä vähän pohjoiseen palloilukentän alue (vu). Nämä eivät kuitenkaan ole sitovia kaavamääräyksiä.
Edellä mainituin perusteluin liikuntalautakunta ei ole valmis puoltamaan
Jokelaan jäähalli – aloitetta.
Ehdotus
Lip

Liikuntalautakunta päättää
-

antaa aloitteeseen yllä olevan vastauksen

-

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tapio
Tammilehdon ja usean muun valtuutetun 11.10.2010 tekemä
aloite katsotaan tulleen käsitellyksi.

--Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun jäsen Ruotsalainen ehdotti asian
palauttamista uudelleen valmisteluun. Ehdotusta kannattivat jäsenet Fagerström, Mäkelä, Vainio ja Katajamäki. Lisävalmistelun kautta halutaan jäähallin rakentamisen hanke- ja liiketoimintasuunnitelma sekä selvitykset Jokelan jäähallin käyttötarpeesta ja käyttäjistä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
kädennostoäänestyksen asian ratkaisemiseksi. Suoritetussa äänestyksessä
esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Kela ja Kannikoski. Ruotsalaisen ehdotusta kannattivat Fagerström, Mäkelä, Vainio, Katajamäki, Taskinen ja
Ruotsalainen.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen äänin 2-6 lähettää aloitteen uudelleen valmisteluun.

Päätös

Liikuntalautakunta päätti äänin 2-6
-

palauttaa asian uudelleen valmisteluun

-

edellyttää hanketta eteenpäin vievää tahoa toimittamaan jäähallia koskeva hanke- ja liiketoimintasuunnitelma sekä selvitykset
Jokelan jäähallin käyttötarpeesta ja käyttäjistä.

_________
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Aloitteen tilannekatsaus:
Aloitteen tekijän kanssa on sovittu, että liikuntalautakunnan aloitetta koskevassa päätöksessä 5.4.2011 § 9 edellyttämät lisäselvitykset toimitetaan liikuntatoimelle.

Ehdotus
lip

Liikuntalautakunta päättää
-

Päätös

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Liikltk § 36/11.12.2015

Tilannekatsauksen (9.12.2011) jälkeen liikuntalautakunnan päätöksessään
5.4.2011 § 9 edellyttämiä lisäselvityksiä ei ole toimitettu kuntaan. Aloite on
jäänyt vireille.
Liikuntaan tai liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä hankkeita tulee tutkia
valmisteluvaiheessa monista näkökulmista. Liikuntalautakunta valmisteli investointisuunnitelman 2015-2019 yhteydessä toimintatapaa, jossa kuvataan
mm. aloitteessa kuvatun kaltaisten hankkeiden eteneminen kunnassa.
Hankkeen etenemistapa kunnan päätöksenteossa:
Valmisteluvaihe
1. Hanke esitellään kunnassa
2. Hankkeen alustavan suunnitelman toimittaminen kuntaan
– Hankkeen tarveselvitys
– Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma (sisältää alustavan kustannusarvion ja esityksen toimintatavasta ja kunnan roolista hankkeessa)
– Yleissuunnitelma/piirustus
3. Alustavien suunnitelmien käsittely (ennakkovaikutusten arviointi)
– Kaavoitus (mm. kaavallinen valmius, pysäköintialueet)
– Tekninen toimi (toteutustapa, realistisuus, kustannusarvio)
– Rakennusvalvonta (Ohjeet lupamenettelyyn)
– Liikuntapalvelut (arvio toiminnallista ja taloudellisista vaikutuksista)
4. Ennakkovaikutusten arviointi (yhteenveto, omistajaohjaus)
– Konsernipalvelut (Arvioidaan hankkeen taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä esitetyssä laajuudessa ja aikataulussa)
5. Ohjeet jatkovalmistelua varten hanketta eteenpäin vievälle taholle
Jatkovalmistelu
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6. Hankkeen toteuttamisen askeleet
– Rahoitusneuvottelut (Konsernipalvelut)
– Lupamenettely (Rakennusvalvonta)
– Liikuntapaikka-avustukset (AVI, Opetusministeriö)
– Lausunnot (liittyvät lautakunnat, tarpeen mukaisesti)
– Päätökseen tekoon liittyvät valmistelut
7. Hankkeeseen liittyvä päätöksenteko
– Esitys hankkeen toteuttamisesta
– Kunnanhallitus
– Kunnanvaltuusto
8. Hankkeen toteuttamiseen liittyvä vaihe alkaa
Liikuntalautakunta edellyttää, että Jokelan Jäähalli –aloitteessa kuvattua ja
myös vastaavanlaisia, suuria liikuntapaikkainvestointeja tulee käsitellä pääasiassa esitetyllä tavalla.
Ehdotus
lip

Päätös

Liikuntalautakunta päättää
–

antaa yllä olevan vastauksen Jokelan jäähalli -aloitteeseen

–

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
Tapio Tammilehdon sekä usean muun valtuutetun 11.10.2010
tekemä Jokelan jäähalli –aloite katsotaan käsitellyksi

–

että, jos kyseinen tai vastaavan kokoluokan liikuntapaikkahanke tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa, tulee sen käsittely
varmistaa pykälätekstissä esitetyllä tavalla.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall § 8/11.1.2016
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

hyväksyä liikuntalautakunnan 11.12.2015 § 36 antaman selvityksen aloitteen johdosta
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ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
–

Päätös

katsoa valtuutettu Tapio Tammilehdon sekä usean muun valtuutetun 11.10.2010 § 110 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 14/25.1.2016
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

ote
Tammilehto Tapio

katsoa valtuutettu Tapio Tammilehdon sekä usean muun valtuutetun 11.10.2010 § 110 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT

Valt § 15/25.1.2016
1

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
30.11.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä
Nro 291/2015/1 hyväksynyt suunnitelman Helsinki-Vantaan lentoaseman
uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä Vantaalla.

2

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 21.1.2016 muistio.

Päätös

Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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Dno KESH:63 /2016

16 §

LIIKENNEVALOT KELLOKOSKEN KOULUN KOHDALLE, ALOITE

Valt § 16/25.1.2016

Kirsi Viitanen esitti seuraavan Tuusulan valtuuston keskiryhmän aloitteen:
”Kellokosken koulun laajennuksen myötä Koulutien linjausta muutetaan
niin, että liikennevalot aiotaan myös poistaa. Koulutien liikenne jatkuu edelleen vilkkaana ja mm. koululaisten saattoliikenne tulee yläkoulun päätyyn
jäävään mutkaan. Tiellä kulkevat lisäksi läpiajoliikenne ja koululaisia. Terveyskeskukselta ja Kellokosken kirjastolta tulevat koululaiset ja muut jalankulkijat joutuvat ylittämään Koulutien. Liikenneturvallisuus vaarantuu, jos
valot jätetään kokonaan pois.
Esitämme, että liikennevalot siirretään Koulutien terveysasemalta tulevan
jalankulkutien jatkeeksi turvaamaan jalankulkijoiden tien ylitystä.”

Päätös

Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Dno KESH:64 /2016

17 §

AARNO RANISEN MUISTOLLE NIMIKKOPOLKU TAI -KUJA, ALOITE

Valt § 17/25.1.2016

Kirsi Viitanen esitti seuraavan Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. aloitteen:
”70-vuotias Aarno Raninen vietti elämänsä viime vuodet Tuusulan Jokelassa, missä hän myös menehtyi syyskuussa sattuneessa tulipalossa 2014. Aarno
Erik Raninen syntyi 27.4.1944 Kuhmoisissa ja kuoli 3.9.2014. Hän aloitti
uransa keikkamuusikkona jo 14-vuotiaana.
1960-luvulla esiin noussut säveltäjä ja kapellimestari Aarno Raninen on
suomalaisen viihdemusiikin, jazzin ja iskelmän tärkeä sekä kansallinen että
kansainvälinen vaikuttaja. Raninen sävelsi muun muassa Eurovision laulukilpailuun 1977 Lontooseen Suomen edustussävelmän Lapponia ja vuoden
1980 edustussävelmän Huilumies. Hänen tunnettu sävellys on Näin on kappale ja joululaulu ”Tule joulu kultainen”. Aarno Raninen on esittänyt
myös Rauno Lehtisen tekemän On hetki -kappaleen. Raninen tunnettiin lisäksi etevänä sovittajana, sovittaen mm. Seija Simolan laulut Kun aika on,
Maritza ja Rakkaus kasvoista kasvoihin ja Sulle silmäni annan.
Salanimellä George Romain Raninen sävelsi televisiosarjojen ÄWPK - Älywapaa palokunta ja Soitinmenot laulut sekä Kymppitonnin tunnusmusiikin.
Vuonna 1989 Aarno Raninen soitti kinourkuja ja viihdepianoa Miljoonasateen albumilla Vain nopeat elävät ja samana vuonna hän oli mukana Miljoonasateen joulusinglellä Kyyneleitä joulupuurossa.
Aarno Ranisen elämä päättyi Tuusulan Jokelassa. Esitämme, että hänen elämän työtään arvostaen Jokelaan nimetään hänelle nimikkopolku tai nimikkokuja.”

Päätös

Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki tai sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi
Pykälät

-

katso erillinen muutoksenhakuosoitus

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

29.1.2015

Tiedoksianto asianosaiselle

_____________________________________________
asianosaisen nimi

Annettu postin kuljetettavaksi ___/___ 2016
Luovutettu asianomaiselle ___/___ 2016

_____________________________________________
vastaanottajan kuittaus

