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69A § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuuston kokouksen 6.6.2016 koollekutsumista koskeva kuulutus
on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 27.5.2016 sekä julkaistu Keski-
Uusimaa- ja Viikkouutiset -lehdissä. Jatkokokouksen kokouskutsu on julki-
pantu kunnan ilmoitustaululle 8.6.2016.

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:

– Kari Kinnunen
– Sami Tamminen
– Salla Heinänen
– Kim Kiuru
– Päivi Visuri
– Monica Avellan
– Ari Nyman
– Pasi Huuhtanen
– Seppo Noro

Todettiin, että

– Kari Kinnusen tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Sari
Vilen

– Sami Tammisen tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Ve-
sa Lundberg

– Salla Heinäsen tilalla on Kokoomuksen 4. varavaltuutettu Kalle
Maurola

– Kim Kiurun tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu
Kyösti Lehtonen

– Päivi Visurin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varaval-
tuutettu Hannu Helasvuo

– Monica Avellanin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu
Anu Åberg

– Ari Nymanin tilalla on Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti
Mattila

– Pasi Huuhtasen tilalla on Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu
Veijo Viiru

– Seppo Noron tilalla on Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu
Pekka Heikkinen
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Nimenhuutoluettelo liitteenä

Liite nro 69A

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut

Hyypijev Ritva Juntunen Paavo.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Juntunen ja Aarno Järvinen.

69B § VALTUUSTON 6.6.2016 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN 67 §:N OSALTA

Päätöksen katsotaan katsoa syntyvän vasta pöytäkirjan tarkastamisella. Pää-
töksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Pöy-
täkirja voidaan tarkastaa toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Valtuuston 6.6.2016 pidetyn kokouksen toinen pöytäkirjantarkastaja ei ole
hyväksynyt laadittua pöytäkirjaa 67 §:n eli Liittyminen asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi osalta, joten pöytäkirja tulee tar-
kastaa tässä kokouksessa.

Ehdotus Valtuusto päättää

– tarkastaa ja hyväksyä valtuuston 6.6.2016 pidetyn kokouksen
pöytäkirjan 67 §:n eli Liittyminen asiakas- ja potilastietojärjes-
telmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi osalta

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Paavo Juntunen Ilkka Seppälän
ja Antti Seppälän kannattamana esitti, että

– Valtuusto jättää tarkastamatta Valt § 67/6.6.2016

– Valt § 67 käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa

– Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan asian käsittelyn kannalta
olennaiset liitteet.
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Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Juntusen tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa-ääntä, 24 ei-ääntä ja 4 tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että Juntusen tekemä muutosesitys tuli valtuuston pää-
tökseksi.

Äänestysluettelo liitteenä.

 Liite nro 69B

Päätös Valtuusto päätti

– jättää tarkastamatta valtuuston § 67/6.6.2016

– että valtuuston § 67 käsitellään seuraavassa valtuuston kokouk-
sessa

– että kokouskutsun yhteydessä toimitetaan asian käsittelyn kan-
nalta olennaiset liitteet.
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Dno KESH:392 /2016

70 § TUUSULAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016–2019, HYVÄKSYMINEN

Sosiaali- ja terveysltk § 31 16.5.2016
Kunnanhallitus § 200 23.05.2016
Valtuusto § 70 13.6.2016

Soteltk§ 31/16.5.2016 Euroopassa on käynnissä suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.
Myös Suomeen on viimeisten vuosien aikana tullut enemmän maahanmuut-
tajia kuin koskaan aiemmin. Tuusulan kunnan kotouttamisohjelman päivit-
täminen koettiin ajankohtaiseksi yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten,
mutta myös muuttuneen lainsäädännön vuoksi.

Maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seuran-
nassa on kunnalla yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kunnan on laadittava ko-
toutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotout-
tamisohjelma (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). Kaikkia kunnan
toimialoja koskettava kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa
ja tarkastetaan vähintään valtuustokausittain. Tuusulan edellinen kotoutta-
misohjelma hyväksyttiin valtuustossa 16.10.2006.

Uuden kotouttamisohjelman avulla pyritään toteuttamaan tavoitteita, jotka
määritellään uudessa laissa kotoutumisen edistämiseksi. Ohjelman yksi tar-
koitus on varmistaa, että maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset ovat muiden
kuntalaisten kanssa yhdenvertaisessa asemassa.

Maahanmuuttajien oikeudet suomalaisen yhteiskunnan palveluihin ja etuuk-
siin määräytyvät myönnetyn oleskeluluvan perusteella. Keskeisiä lakeja oi-
keuksien kannalta ovat laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta, kotikuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuoltolain-
säädäntö, erityisesti sosiaalihuoltolaki ja toimeentulotukilaki.

Kunnan oikeus valtion korvaukseen pakolaisten vastaanotosta edellyttää, että
kunta on tehnyt vastanottosopimuksen ELY-keskuksen kanssa ja että kunnan
kotouttamisohjelma on laadittu.

Tuusulan kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen
käynnistyi kunnan johtoryhmän 27.10.2015 tekemän päätöksen mukaisesti
moniammatillisessa työryhmässä.

Työryhmän kokoonpano:

– asuntopalvelut/ Outi Hämäläinen
– konsernipalvelut/ Heidi Hagman
– nuoriso, vapaa-aika ja liikuntapalvelut/ Jaana Kellosalmi
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– perusopetus/ Markus Torvinen
– kansalaisopisto/ Timo Rusanen
– varhaiskasvatus/ Helena Palola
– terveyspalvelut/ Marketta Mattila
– vanhus- ja vammaispalvelut/ Jari Luoma
– sosiaalipalvelut/ Marja-Liisa Palosaari

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-
Liisa Palosaari ja sihteerinä strategiasuunnittelija Heidi Hagman.

Työryhmä on kuullut valmistelun yhteydessä Te-toimiston, Kelan, Tuusulan
seurakunnan, SPR:n, MLL:n ja Setlementti Louhelan edustajia sekä haasta-
tellut paikallisia maahanmuuttajia sekä työntekijöinä että palvelun käyttäjinä.

Maahanmuuttajaperheitä kuullaan henkilökohtaisesti vielä erityisesti perus-
koulun aloittamisen yhteydessä.

Kotoutumista tukevat palvelut ovat kokonaisuus, jossa mukana on julkisen
sektorin, järjestöjen ja vapaaehtoistyön palveluntuottajia sekä toimijoita.
Raskaista ja rajatuille ryhmille suunnatuista sosiaalipalveluista siirrytään
kohti kevyempiä ja joustavampia palveluita kuten neuvontaa ja ohjausta.
Näiden lisäksi maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistetään jär-
jestämällä tarvelähtöisesti erityispalveluja. Kotoutumisen tukemisessa tulee
keskittyä siihen, miten maahanmuuttajat voivat nopeasti päästä opiskele-
maan, työelämään, osalliseksi suomalaista yhteiskuntaa ja ymmärtää vas-
taanottajamaan tavat, traditiot ja arvomaailman.

Tuusulan Kotouttamisohjelman linjauksiksi työryhmä esittää:
– Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät itsenäisesti julkisia

palveluja erityispalvelujen sijasta tehokkaan alkuvaiheen kotoutumi-
sen jälkeen

– Kunnassa asuvien maahanmuuttajien tarpeet huomioidaan sekä pa-
rannetaan heidän kotoutumistaan riippumatta maahanmuuton syistä

– Tuusulaan muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista kuntaan
edistetään yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, työ- ja elin-
keinotoimiston, kansaneläkelaitoksen, maahanmuuttajayhdistysten,
kunnassa toimivien järjestöjen ja yhdistysten sekä kuntalaisten kans-
sa.

– Vuorovaikutuksen, osallisuuden ja hyvien suhteiden lisääntymistä
kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kesken tuetaan
sekä ennaltaehkäistään syrjintää ja rasismia.

– Maahanmuuttajien asumista, suomen kielen oppimista, koulutusta,
työllistymistä ja osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan
tuetaan.

– Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden ja yhteisöjen kanssa kiinnite-
tään erityistä huomioita kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja
kotoutumisen kaksisuuntaisuuden mahdollistavien toimenpiteiden ja
rakenteiden luomiseen sekä toisaalta kyseessä olevien yhteisöjen tu-
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kemiseen oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. Myös yleisen
asenneilmaston myönteisyyteen vaikuttaminen on tärkeää maahan-
muuttajien osallisuuden mahdollistamiseksi.

Liite: Kotouttamisohjelma 2016–2019

Lisätiedot: Marja-Liisa Palosaari puh.040 3143325 ja Heidi Hagman
040 3143052

Ehdotus
Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen

VALTUUSTOLLE

– että liitteenä oleva Tuusulan Kotouttamisohjelma 2016 - 2019
hyväksytään

---

Keskustelun kuluessa Eetu Niemelä esitti tarkennuksia ohjelmaan. Ohjelmaa
päivitetään näiltä osin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 200/23.5.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt 17.5.2016 § 31 ja kulttuurilau-
takunta on esittänyt 18.5.2016 § 31 kotouttamisohjelman hyväksymistä.
Nuorisolautakunta käsittelee asiaa 19.5. ja liikuntalautakunta 26.5.2016.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan Kotouttamisohjelman
2016–2019.

---

Nuorisolautakunta on 19.5.2016 § 10 esittänyt kotouttamisohjelman hyväk-
symistä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Marja-Liisa Palosaari oli asiantuntijana kokouksessa.

_________
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Valt § 70/13.6.2016 Liite nro 70

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan Kotouttamisohjelman
2016–2019.

---

Liikuntalautakunta on 26.5.2016 § 10 muiden kasvatus- ja sivistystoimialan
lautakuntien tavoin esittänyt kotouttamisohjelman hyväksymistä.

Päätös Valtuusto päätti

– hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan Kotouttamisohjelman
2016–2019 siten muutettuna, että kohdassa 5.10., Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton toimintaa koskevan tekstin 1. kappa-
leesta poistetaan sanat ”Hyrylän paikallisyhdistyksen” ja 2.
kappaleesta poistetaan lause ” Perhekahvila toimii Klaavonkal-
lion Perhekeskuksessa.”

Marja-Liisa Palosaari selosti asiaa kokouksessa.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 20.10–20.25.

ote
sosiaali- ja terveyslautakunta
kasvatus- ja koulutuslautakunta
nuorisolautakunta
kulttuurilautakunta
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Dno KESH:973 /2015

71 § PAKOLAISTEN VASTAANOTTO, VASTAUS UUDENMAAN-ELYKESKUKSEN
PYYNTÖÖN KUNTAPAIKKOJEN KÄSITTELYSTÄ
KUNNANHALLITUKSISSA/VALTUUSTOISSA

Sosiaali- ja terveysltk § 32 16.5.2016
Kunnanhallitus § 201 23.05.2016
Valtuusto § 71 13.6.2016

Soteltk§ 32/16.5.2016 Uudenmaan ELY-keskus on 11.2.2016 päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että
kaikki Uudenmaan kunnat käsittelisivät kansainvälistä suojelua saavien vas-
taanoton kuntansa poliittisissa päätöksentekoelimissä 29.4.2016 mennessä.

Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa ja arviolta
35 % eli noin 10 000 henkilöä heistä tulee saamaan myönteisen oleskelulu-
van. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan oleskelulupia myönnetään ene-
nevässä määrin helmikuun lopusta 2016 alkaen. Työ- ja elinkeinoministeriö
(TEM) on linjannut, että ELY-keskusten on sijoitettava myönteisen oleskelu-
luvan saaneet turvapaikanhakijat tasaisesti ympäri Suomea.

ELY-keskuksen mukaan tammikuussa 2016 Uudellamaalla oli 8052 turva-
paikanhakijaa ja heistä alaikäisiä 708. Kun arviolta noin 35 % tulijoista tulee
saamaan oleskeluluvan, on Uudenmaan osuus kuntiin sijoitettavista oleskelu-
luvan saaneista 2819 henkeä. Tämä luku on suhteutettu Uudenmaan alueen
kuntiin väestöpohjan mukaisesti kuitenkin siten, pääkaupunkiseudun osalta
määrää on pienennetty, koska alueella on pula varsinkin pienistä asunnoista
ja pitkät jonot viranomaispalveluihin. Tämän lisäksi kotoutumiskoulutuksen
jonot tulevat todennäköisesti pitenemään erityisesti pääkaupunkiseudulla. Li-
säksi itsenäisen muuton ennakoidaan suuntautuvan erityisesti pääkaupunki-
seudulle.

Jo ennen syksyllä 2015 alkanutta hakijamäärien kasvua sopimusperusteisia
kuntapaikkoja on ollut liian vähän ELY-keskuksen käytettävissä. Tämän
vuoksi vastaanottokeskukset ovat alkaneet avustaa myönteisen oleskeluluvan
saaneiden muuttoa omaehtoisesti paikkakunnille, joista asuinpaikka on vas-
taanottokeskuksen avustamana löytynyt. Osa myönteisen oleskeluluvan saa-
neista turvapaikanhakijoista muuttaa lisäksi itsenäisesti kuntiin ilman vas-
taanottokeskuksen tukea. Mikäli kuntiin siirtyminen tapahtuu ELY- keskuk-
sen kuntaan osoituksen kautta, voi kunta paremmin varautua tulijoihin sekä
resursoida ja suunnitella tarvittavat palvelut.

Koska pääkaupunkiseudun vetovoima on merkittävä, kuntien välisen taakan
jakamiseksi muuttoa tulisi ELY-keskuksen mukaan suunnata myös Uuden-
maan ympäristökuntiin. Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena onkin, että
myönteisen luvan saaneet asettuisivat samoille ELY- alueille, missä vastaan-
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ottokeskukset ja ryhmäkodit sijaitsevat, mutta erityisesti myös muualle kuin
Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Turvapaikkamenettelyssä kansainvälistä suojelua saaneet, samoin kuin kiin-
tiöpakolaisena Suomeen saapuvat, kuuluvat sopimusperusteisen kuntaan
osoittamismenettelyn piiriin (KotoL 5. luku). Vastaanottosopimuksen teke-
minen on kunnalle vapaaehtoista, mutta valtion kuntakorvausten saamisen
edellytyksenä on vastaanottosopimus ja kunnan kotouttamisohjelman laati-
minen (KotoL 44§). Turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saavien las-
kennallinen korvausaika on kolme vuotta, kiintiöpakolaisten osalta neljä
vuotta. Laskennallinen korvaus on alle 7-vuotiaan osalta 6845 euroa/vuosi ja
yli 7-vuotiaan osalta 2300 euroa/vuosi. Lisäksi valtio korvaa toimeentulotuen
menot kolmelta vuodelta, tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset, alkukartoi-
tuksen tekemisestä 700 euroa/kpl sekä erityiskorvauksia pitkäaikaisista sosi-
aali- ja terveydenhuollon kustannuksista 10 vuoden ajalta.

Suomessa vakituisesti asuvalla perusopetusikäisellä (7-17 vuotiaalla) maa-
hanmuuttajalla on oikeudet samaan perusopetukseen kuin suomalaisillakin.
Ennen perusopetukseen siirtymistä oppilasta voidaan tukea järjestämällä hä-
nelle valmistavaa opetusta. Perusopetuksen valmistavan opetuksen määrä
vastaa yhden vuoden oppimäärää. Valmistavan opetuksen oppilaasta kunta
saa valtionosuuden, joka on kyseisen perusopetuksen järjestäjän yksikköhin-
ta kaksinkertaisena. Oppilaan on mahdollista saada suomen kielen opetusta
erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti (suomi toi-
sena kielenä -opetus) sekä oman äidinkielen opetusta. Näitä varten kunta voi
hakea erillistä valtionavustusta 2 opetustuntia viikossa jokaista 4 oppilaan
laskennallista ryhmää kohden. Valtionavustuksen määrä on enintään 86 %
laskennallisista kustannuksista. Oppilaalla on myös oikeus saada oman us-
kontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia
oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämis-
tä.

Lasten ja nuorten määrästä riippuen maahanmuuttajien määrä voi vaikuttaa
nuorisotyön, etenkin etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan asiakasmääriin.
Etsivän nuorisotyön osalta maahanmuuttajanuorilla on oikeus samoihin pal-
veluihin kuin suomalaisillakin nuorilla.

Tuusulan maahanmuuttotilanne ja ELY-keskuksen esitys kunnalle

Tuusulan asukasluku oli 31.12.2015 tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan 38 451, joista ulkomaan kansalaisia oli 1010 (2,6 %). Suurimmat ulko-
maalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Äidinkielenään muuta kuin suo-
mea, ruotsia tai saamea puhuvia on Tuusulassa 1358 (3,5 %). Suurin osa
maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella. Pieni osa
Tuusulan maahanmuuttajista on pakolaisina aikanaan Suomeen tulleita. Kun-
ta on vastaanottanut pakolaisia vuonna 1991 (10 henkeä) ja vuonna 1992 (21
henkeä). Kunnalla on vanha lääninhallituksen kanssa 25.3.1996 allekirjoitet-
tu sopimus, jota ei ole päivitetty. Sopimus on ns. avoin sopimus, jossa ei ole
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sovittu vuosittaista vastaanotettavien määrää. ELY-keskus ei enää käytän-
nössä hyväksy sopimuksia, joissa ei ole määritelty vastaanoton piiriin kuulu-
vien henkilöiden määrää.

ELY-keskuksen ehdotus Tuusulan kuntapaikkojen lukumääräksi vuonna
2016 on 91.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yksin alaikäisenä tulleiden ikära-
kennetta. Alaikäiset oleskeluluvan saaneet sijoitetaan perheryhmäkoteihin tai
tuetun asumisen yksiköihin. Suurin tarve on 16 – 17-vuotiaiden tukiasumis-
muodoille. Tuusulassa ei ole sopivia perheryhmäkotipalvelutiloja tällä het-
kellä eikä ELY-keskus ole esittänyt Tuusulalle erityisesti alaikäisten nuorten
vastaanoton järjestämistä.

Kuuma- johtokunta 9.3.2016  § 24 suosittelee, että KUUMA- kunnat noudat-
tavat ELY- keskuksen esittämiä määriä oleskeluluvan saaneiden pakolaisten
sijoittamisesta KUUMA- kuntiin.

Tuusulan valmiudet vastaanottaa kansainvälistä suojelua saavia vuonna
2016

Kunnalla on velvollisuus järjestää asukkailleen lakien edellyttämät palvelut.
Itsenäisesti kuntaan muuttavia oleskeluluvan saaneet henkilöt ovat kuntalai-
sia täältä asunnon löydettyään. Toistaiseksi kuntaan ei ole muuttanut oleske-
luluvan saaneita suoraan vastaanottokeskuksista, vaikka lähikunnissa heitä jo
on. Ilman ELY-keskuksen kanssa tehtyä sopimusta kunta ei ole oikeutettu
laskennallisiin korvauksiin eikä toimeentulotuen, tulkkauksen eikä erityisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten korvauksiin.

Kunta on päivittänyt maahanmuuttajien kotouttamisohjelman 2016 -2019 ja
sen mukaan maahanmuuttajien palvelut pyritään järjestämään osana perus-
palveluja kuten muillekin kuntalaisille. Pakolaisten erityistarpeet tulee kui-
tenkin huomioida. Lähinnä kotoutumisen alkuvaiheessa tarvitaan kohdennet-
tuja palveluita, joiden tuottamiseen kunnan on varauduttava riittävällä henki-
löstöresurssilla.

Kotouttamisohjelman valmistelussa kartoitettiin seurakunnan ja alueella toi-
mivien yhdistysten resursseja ja halukkuutta toimia kotouttamisyhteistyössä
kunnan kanssa. Valmiutta löytyy, mutta verkoston kokoaminen ja tehokas
toiminta edellyttää kunnalta koordinaatioresurssia.

Kiireellisin ratkaistava asia oleskeluluvan saaneiden siirtymisessä kuntiin on
henkilöiden asuttaminen. On huomattava, että yksilön kannalta muut kotout-
tamistoimenpiteet eivät tule kyseeseen ennen kuin asuntokysymys on tyydyt-
tävällä tavalla ratkaistu. Ympäristöministeriön asuntotarjontatyöryhmä tar-
kasteli turvapaikanhakijoiden asuntokysymystä osana asunnottomuutta ja
vuokra -asuntojen lisätarvetta (toimenpide -ehdotus 3.12.2015). Alueellisia
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ratkaisuvaihtoehtoja on työstetty myös laajennetussa Kuuma asuntotarjonta-
työryhmässä 16.2.2016.

Kiintiöpakolaisten asuttaminen perustuu sopimukseen ELY-keskuksen kans-
sa.  ELY:n kanssa sovitaan etukäteen suoraan pakolaisleireiltä maahan saa-
puvien kuntaan tulon ajankohta.  Kunta saa etukäteen tiedon kiintiöpakolais-
ten perhekoosta, terveydentilasta, koulutus- ja työtaustasta, joten kunnalla on
aikaa varautua asuntojen ja kiireellisten palvelujen järjestämiseen perhekoon
mukaisesti. Suoraan vastaanottokeskuksista tulevat jättävät henkilökunnan
avustamana asuntohakemukset kuntaan tai muille yleishyödyllisille tahoille.
Asuntoja voidaan hankkia yhteistyössä Y-Säätiön, VVO:n ja Nuorisosäätiön
kanssa. Myös yksityisten vuokranantajien kanssa voidaan sopia asuntojen
järjestämisestä oleskeluluvan saaneille. Yli vuoden mittaisen oleskeluluvan
saaneet ovat valtion tukeman vuokra-asunnon hakijoina yhtäläisessä asemas-
sa kuin muut asumisen kiireellisyystarpeen suhteen samanlaisessa tilanteessa
olevat hakijat. Asuntoratkaisuissa kunnan omaa vuokra-asuntokantaa voi-
daan hyödyntää erityisesti niiden asuntojen osalta, joihin kohdistuu vähäisin
kysyntä esimerkiksi suuremmat perheasunnot, joita vapautuu säännöllisesti.
Asuttamisessa on huomioitava, että sen tulee tapahtua etukäteen suunnitel-
lusti, jotta sopivat asunnot ehditään hankkia. Useampia yksin tulevia voidaan
asuttaa samaan perheasuntoon.  Vuosittain vapautuu vuokrattavaksi noin 400
asuntoa, joista jotakuinkin puolet on kunnan omistaman yhtiön asuntoja.

Pakolaisten vastaanoton aloittaminen edellyttää eri toimijoiden sekä kunnan
henkilöstön perehdytystä, vaikka maahanmuuttajia onkin jonkin verran var-
haiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä ny-
kyiselläänkin.

Ehdotetuista 91 kuntapaikasta noin puolet olisi perusteltua kohdentaa lapsi-
perheisiin ja toinen puoli voidaan kohdentaa yksinäisiin aikuisiin. 91 henki-
lön vastaanottaminen vuoden 2016 aikana, käytännössä alle puolessa vuo-
dessa on kunnan palvelujärjestelmälle erittäin haasteellinen. Toisaalta kovin
pieni vastaanotettavien määrä ei taas tue tarpeeksi ryhmän kotoutumisen on-
nistumista. Tämän vuoksi vastaanotto olisi järkevää jakaa kahdelle vuodelle,
vuosille 2016 ja 2017. Vuosittaisella vastaanotolla kunta voi turvata vastaan-
ottopalveluiden rahoituksen pidemmälle ajalle ja näin varmistaa kotoutumi-
sen tukiresurssit.

Jotta vastaanotto ja alkuvaiheen kotouttamistyö olisi tehokasta, edellyttää se
vastaanoton konkreettista suunnitelmaa ja riittäviä henkilöstöresursseja.
Kunnalla ei ole kotouttamiseen kohdennettuja resursseja. Vuoden 2016 aika-
na tarvitaan vastaanoton koordinaattori/asiantuntija (1htv), lisäksi henkilös-
töä tarvitaan asiakaskohtaiseen kotouttamistyöhön: pakolaisohjaaja (1htv),
sosiaalisohjaaja/etuuskäsittelijä/laskentasihteeri(1htv), sosiaalityöntekijä
(0,25 htv), terveydenhoitaja (0,25 htv) yhteensä 3,5 henkilötyövuoden re-
surssivaraus. Opetuspalveluiden järjestämiseksi tarvitaan valmistavan ope-
tuksen opettaja n. 10 maahanmuuttajalasta kohden. Koulunkäynninohjaajien
määrään vaikuttaa oppilaan saavuttama kielitaidon taso sekä muut oppimisen
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edellytykset. Perusopetusikäisten määrä vaikuttaa myös suomi toisena kiele-
nä -opetuksen sekä oman äidinkielen ja uskonnon opetuksen määrään ja sitä
kautta se voi kasvattaa henkilöstötarvetta. Varhaiskasvatuspalveluissa tarvi-
taan suomi toisena kielenä opettaja sekä tarvittava lakisääteinen henkilöstöli-
säys päivähoidossa olevien lasten määrän kasvaessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden lisäksi merkittävä rooli maahanmuut-
tajien kotoutumisessa on myös muilla kasvatus- ja sivistystoimen tulosyksi-
köillä. Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden rooli on erityisen merkittä-
vä maahanmuuttajien ohjaamisessa jo olemassa olevien palveluiden pariin.
He koordinoivat myös yhteistyötä eri seurojen ja yhdistysten kanssa maa-
hanmuuttajien ohjaamiseksi mukaan toimintaan.

Esitetyn 91 kuntapaikan vaikutuksista kunnan talouteen on tehty arvio, joka
esitellään kokouksessa. Yksittäisen kuntalaisen palvelutarvetta ei ennakkoon
voida tietää ja siten kustannusten laskeminen luotettavasti on mahdotonta.
Valtakunnallista ohjeistusta ei ole saatavilla.  Valtion laskennallisella kor-
vauksella on tarkoitus korvata alkuvaiheen kotouttamisesta aiheutuvia lisä-
kustannuksia.  Kunnalle jää edelleen ne kustannukset, joita keskimäärin kun-
talaisten palvelujen järjestämisestä aiheutuu. On huomioitava, että pakolai-
sista saaduilla valtionkorvauksilla voidaan ylläpitää kaikkia maahanmuutta-
jia tukevia kotoutumispalveluja ja henkilöstön osaamista, missä tällä hetkellä
kunnassa on puutteita. Alkuvaiheeseen panostamisella voidaan uusi kunta-
lainen kotouttaa tehokkaammin ja saada hänet mahdollisimman pian työelä-
mään.

Asiaa on valmisteltu kunnanjohtajan johdolla työryhmässä: opetuspäällikkö
Markus Torvinen, asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen, tiedottaja Riikka
Uusikulku, työllisyysasiamies Laura Smolander ja sosiaalipalvelujen pääl-
likkö Marja-Liisa Palosaari

Työryhmä lähettää oheisen valmistelun tiedoksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja pyytää lautakuntien lausun-
toja Ely-keskuksen ehdotuksesta niiden toimialan palvelujen osalta. Esitys
kuntapaikoista tulee Kunnanhallituksen käsittelyyn 23.5.2016 ja Valtuuston
päätettäväksi 6.6.2016, jonka jälkeen kunnanjohtaja allekirjoittaa Ely-
keskuksen ja kunnan välisen vastaanottosopimuksen.

Liitteet:
Uudenmaan ELY-keskuksen pyyntö 11.2.2016
Uudenmaan ELY-keskuksen esitys kuntapaikkojen jakamisesta
Sopimusluonnos
Laskelma vastaanoton kustannuksista
Tuusulan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016- 2019

Lisätiedot: Hannu Joensivu p.040 3143001

Ehdotus:
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Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE, että

– Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-keskuksen esi-
tykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen
lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin:

– kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 50 kiintiöpako-
laista ja vuoden 2017 aikana 41 turvapaikan saanutta henkilöä.

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatko-
sopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä.

– Kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvaiheen tehokkaaseen kotout-
tamiseen, joka on kunnan kaikkien toimialojen yhteinen asia. Yhteistyö-
hön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä kaikki paikalliset toimijat

– toimeenpanoon tulee sisällyttää esitykseen kirjatut henkilöresurssiva-
raukset alkuvaiheen kotouttamispalveluihin

___

Eetu Niemelä teki muutosesityksen:
”Esitän että

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE, että

- Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa kielteisesti ELY-keskuksen esi-
tykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen
lisäämisestä.

- kuntaan voidaan vastaanottaa vuonna 2016 ja 2017 enintään10 kiintiöpa-
kolaista vuosittain

- kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin
- sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatko-

sopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä.

- ennen jatkosopimusneuvottelujen aloittamista järjestetään pakolaisten ja
turvapaikan saaneiden kuntaan vastaanottamisesta kuntalaisäänestys

- kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvaiheen tehokkaaseen kotout-
tamiseen, joka on kunnan kaikkien toimialojen yhteinen asia. Yhteistyö-
hön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä kaikki paikalliset toimijat.

Mirka Kovalainen kannatti esitystä

Paavo Juntunen teki muutos esityksen
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Poistetaan ”toimeenpanoon tulee sisällyttää esitykseen kirjatut henkilöre-
surssivaraukset alkuvaiheen kotouttamispalveluihin” Pyritään löytämään re-
surssit tehtävien hoitamiseen ensisijaisesti nykyisestä henkilökunnasta tai
käytetään ostopalveluita.

Paavo Juntunen teki muutosesityksen

VALTUUSTO sitoutuu hakemaan sopeuttamistoimet kuntapaikoista aiheu-
tuneiden kustannusten kattamiseksi vuoden 2017 budjetissa, koska kyseessä
ei ole lakisääteiseen palvelutarpeen muutokseen liittyvä menolisäys

Eetu Niemelä teki muutosesityksen
Esitän, että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle, että

- Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-keskuksen esi-
tykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen
lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin

- kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 20 kiintiöpako-
laista ja vuoden 2017 aikana 20 kiintiöpakolaista

- sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatko-
sopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä. Ennen jatkosopimusneuvottelujen aloittamista järjestetään pa-
kolaisten ja turvapaikan saaneiden kuntaan vastaanottamisesta kansalais-
äänestys

- kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvaiheen tehokkaaseen kotout-
tamiseen joka on kunnan kaikkien toimialojen yhteinen asia. Yhteistyö-
hön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä kaikki paikalliset toimijat

Eetu Niemelä teki kaksi muutosesitystä, jossa toisessa sitoudutaan ottamaan
20 pakolaista vuosina 2016 ja 20 vuonna 2017. ja toisessa 10 pakolaista
vuonna 2016 ja 10 vuonna 2017 Mirka Kovalainen kannatti esityksiä. Koska
oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian
ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, jonka mukaan 20 pakolaisen muutosesitystä kannatta-
vat äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, 10 pakolaisen esitys on tullut sosiaali-
ja terveyslautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä 20 pakolaisen ehdotusta kannattivat jäsenet
Grundström, Keränen, Kiuru, Juntunen, Ruotsalainen ja Rosenqvist ja 10 pa-
kolaisen esitystä jäsenet Kovalainen ja Niemelä. Mäensivu äänesti tyhjää

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 6 – 2, 1
tyhjä hyväksyä asiassa Niemelän toisen esityksen 20 pakolaisen vastaanotos-
ta.

Eetu Niemelän kannatettu esitys äänestetään pohjaesitystä vastaan. Puheen-
johtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.
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Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esitte-
lijän ehdotusta kannattavat äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Niemelän esi-
tys on tullut sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Grund-
ström, Keränen, Kiuru, Juntunen, Ruotsalainen ja Rosenqvist ja Niemelän
esitystä jäsenet Kovalainen ja Niemelä Mäensivu äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 6 – 2, 1
tyhjä, hyväksyä asiassa esittelijän ehdotuksen.

Paavo Juntusen muutosesitys
VALTUUSTO sitoutuu hakemaan sopeuttamistoimet kuntapaikoista aiheu-
tuneiden kustannusten kattamiseksi vuoden 2017 budjetissa, koska kyseessä
ei ole lakisääteiseen palvelutarpeen muutokseen liittyvä menolisäys. Koska
oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian
ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta kannattavat äänes-
tävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Juntusen esitys on tullut sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Kiuru ja
Niemelä ja Juntusen esitystä Keränen, Juntunen, Ruotsalainen ja Rosenqvist
Grundström, Kovalainen ja Mäensivu äänestivät tyhjää

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 4-2, 3
tyhjää hyväksyä asiassa Juntusen ehdotuksen.

Paavo Juntunen esitti että ehdotuksen viimeinen kappale ”toimeenpanoon tu-
lee sisällyttää esitykseen kirjatut henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin” poistetaan

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväk-
syttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta kannattavat
äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Juntusen esitys on tullut sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus-
ta kannattivat jäsenet Grundström, Kiuru, Mäensivu ja Niemelä ja Juntusen
esitystä Keränen, Juntunen, Ruotsalainen ja Rosenqvist., Kovalainen äänesti
tyhjää. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, ja lautakunta
päätti hyväksyä asiassa esittelijän ehdotuksen.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE, että

– Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-keskuksen esi-
tykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen
lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin:
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– kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 50 kiintiöpako-
laista ja vuoden 2017 aikana 41 turvapaikan saanutta henkilöä.

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatko-
sopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä.

– Kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvaiheen tehokkaaseen kotout-
tamiseen, joka on kunnan kaikkien toimialojen yhteinen asia. Yhteistyö-
hön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä kaikki paikalliset toimijat

– toimeenpanoon tulee sisällyttää esitykseen kirjatut henkilöresurssiva-
raukset alkuvaiheen kotouttamispalveluihin

– VALTUUSTO sitoutuu hakemaan sopeuttamistoimet kuntapaikoista ai-
heutuneiden kustannusten kattamiseksi vuoden 2017 budjetissa, koska
kyseessä ei ole lakisääteiseen palvelutarpeen muutokseen liittyvä menoli-
säys.

Eetu Niemelä ja Mirka Kovalainen jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Paavo Juntunen jätti ponnen

Vastaanotto olisi järkevää jakaa kahdelle vuodelle, vuosille 2016 ja 2017.
Vastaanoton järjestäminen yksistään vuoden 2016 aikana, käytännössä alle
puolessa vuodessa on kunnan palvelujärjestelmälle erittäin haasteellinen.
Vuosittaisella vastaanotolla kunta voi turvata vastaanottopalveluiden rahoi-
tuksen pidemmälle ajalle ja näin varmistaa kotoutumisen tukiresurssit.

_________

Khall § 201/23.5.2016 Kunnalle esitetyn 91 kuntapaikan vaikutuksista kunnan talouteen on tehty
arvio, joka esitellään kokouksessa. Tehtyyn arvioon tulee suhtautua varauk-
sin, sillä yksittäisen kuntalaisen palvelutarvetta ei ennakkoon voida tietää ja
siten kustannusten laskeminen luotettavasti on mahdotonta. Valtakunnallista
ohjeistusta ei ole saatavilla.  Valtion laskennallisella korvauksella on tarkoi-
tus korvata alkuvaiheen kotouttamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia.  Kun-
nalle jäävät edelleen ne kustannukset, joita kuntalaisten palvelujen järjestä-
misestä keskimäärin aiheutuu. On huomioitava, että pakolaisista saaduilla
valtionkorvauksilla voidaan ylläpitää muidenkin maahanmuuttajien kotou-
tumispalveluja ja henkilöstön osaamista, missä tällä hetkellä kunnassa on
puutteita. Alkuvaiheen kotoutukseen panostamisella mm. riittävä henkilöstö-
resurssi huomioiden, voidaan uusi kuntalainen kotouttaa tehokkaammin ja
saada hänet mahdollisimman pian työelämään sekä näin vähentää mahdolli-
sia tulevia kustannuksia. Tehdyn arvion mukaan kuntapaikan myöntäminen
91 henkilölle arvioidaan aiheuttavan kunnalle nettokustannuksia neljän vuo-
den aikana, vuosina 2016 -2019, yhteensä noin 700.000 euroa. Vuoden 2016



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 13.6.2016 18

kustannukset katettaisiin valtion laskennallisella korvauksella ja tämän jäl-
keen vuonna 2017 nettokustannukset olisivat noin 140.000 euroa ja vuosina
2018 -2019 noin 300.000 euroa/vuosi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 17.5.2016 § 32 ja kulttuurilauta-
kunta on päättänyt 18.5.2016 § 32

– ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tuu-
sulan kunta suhtautuu myönteisesti ELY-keskuksen esitykseen
kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikko-
jen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin:

– kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 50
kiintiöpakolaista ja vuoden 2017 aikana 41 turvapaikan saanut-
ta henkilöä.

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edel-
lyttää jatkosopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neu-
votteluja 30.6.2017 mennessä.

– kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvaiheen tehokkaa-
seen kotouttamiseen, joka on kunnan kaikkien toimialojen yh-
teinen asia. Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä
kaikki paikalliset toimijat

– kasvatus- ja sivistystoimessa opetus- ja varhaiskasvatuksen tar-
joamien palveluiden lisäksi nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapal-
veluilla on merkittävänä tehtävänä ohjata maahanmuuttajia eri
yhdistysten ja seurojen toiminnan pariin

– toimeenpanon jatkovalmisteluun tulee sisällyttää esitykseen
kirjatut henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen kotouttamispal-
veluihin.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt, että opetus- ja varhais-
kasvatuspalveluiden osalta seurataan lapsi- ja oppilasmääriä ja ne vaikuttavat
mm. valmistavan opetuksen ryhmien määrään. Kulttuurilautakunta on lisäksi
päättänyt, että kulttuuripalveluiden osalta pyritään vastaamaan ennakoiden
syntyvään palvelutarpeeseen ja tukemaan yhdistyksiä ja seuroja kotouttamis-
työssä.

Nuorisolautakunta käsittelee asiaa 19.5. ja liikuntalautakunta 26.5.

Lisätiedot: Hannu Joensivu, 040 314 3001

Ehdotus
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Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää,

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 50 kiintiöpakolaista ja vuoden
2017 aikana 41 turvapaikan saanutta henkilöä

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.

---

Nuorisolautakunta on 19.5.2016 § 11 antanut asiassa kasvatus- ja sivistyslau-
takunnan lausunnon mukaisen lausunnon.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Ilmari Sjöblomin
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa kielteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 0 kiintiöpakolaista ja vuoden 2017
aikana 0 turvapaikan saanutta henkilöä.”
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Ari Nyman Sanna Kervisen kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää,

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 20 kiintiöpakolaista ja vuoden
2017 aikana 20 turvapaikan saanutta henkilöä

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.”

Tuija Reinikainen Sari Heiskasen, Aila Koivusen ja Päivö Kuusiston kannat-
tamana teki seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää,

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään
2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja syksyn 2017
aikana 33 kiintiöpakolaista

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin
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– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.”

Koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, puheenjohtaja esitti toimitetta-
vaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestykset.

Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Nymanin tekemää muutosesi-
tystä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Huuhtasen tekemää muutos-
esitystä, äänestävät ”ei”. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä
(Heinänen, Nyman ja Kervinen), 2 ei-ääntä (Huuhtanen ja Sjöblom) ja 6 tyh-
jää (Friman, Heiskanen, Koivunen, Kuusisto, Reinikainen ja Seppälä).

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä Reinikaisen teke-
män muutosesityksen ja 1. äänestyksessä voittaneen Nymanin tekemän muu-
tosesityksen välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Reinikai-
sen tekemää muutosesitystä äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Nyma-
nin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Suoritetussa äänestyksessä an-
nettiin 6 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Koivunen, Kuusisto, Reinikainen ja
Seppälä) ja 5 ei-ääntä (Heinänen, Huuhtanen, Nyman, Sjöblom ja Kervinen).

Kukaan ei kannattanut pohjaehdotusta, joten Reinikaisen tekemä muutosesi-
tys tuli äänin 6–5 kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään
2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja syksyn 2017
aikana 33 kiintiöpakolaista

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin
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– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.

Pasi Huuhtanen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

”En pidä järkevänä pakolaisten ja myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vastaanotta-
mista kuntaan seuraavista syistä:

Edellä mainittujen vastaanottaminen kuntaa on omiaan lisäämään kuntalaisten turvattomuu-
den tunnetta. Kunnan tulisi päinvastoin, lisätä kunnan asukkaiden turvallisuutta ja hyvin-
vointia.

Kunnalla ei ole resursseja näin suuren joukon vastaanottamiseen kerralla. Kunta on vast-
ikään myynyt omistamansa vuokrataloyhtiön Kellokoskella ja myymässä noin sataa vuokra-
asuntoa Haukkamäestä. Miten turvataan asuntojonossa ja asunnottomina kunnassamme ole-
vien työssäkäyvien veronmaksajien oikeudet saada inhimillisessä ajassa asunto, kun päätös
eittämättä hidastaa jo jonossa olevien ei kiireellisten asunnontarvitsijoiden asunnonsaantia?

Koska pakolaisten ja myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vastaanottaminen kuntaan
lisää kunnan menoja huomattavasti ja aiheuttaa kunnan talouteen pitkäaikaisen rasitteen, on
vastaanottaminen kuntastrategian vastaista. Strategiassa yhtenä tavoitteena on talouden tasa-
paino. Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestävällä pohjalla. Verotustaso ja vel-
kaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja. Nyt tehdyllä päätöksellä lisäämme valmiiksi tap-
piollisen tilinpäätöksen lukemia vielä murheellisemmiksi. Lisäämme kunnan velkaantumista
entisestään joka vuoden 2016 lopussa ennusteiden mukaan on jo 77 miljoonaa. Esitettyjen
laskelmien mukaan vuosittainen tappio valtion maksamien tukien jälkeen on 150.000e–
1.200.000e vuosittain.

Ylimääräiset menoerät haittaavat myös strategian muiden tavoitteiden, kuten asiakaslähtöis-
ten palveluiden ja liikennejärjestelmän kehittämistä.

Huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttaa myös painetta korottaa verotusta ja asiakasmaksuja,
jotka kurittavat pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten sairaita ja pienituloi-
sia.”

Marja-Liisa Palosaari oli asiantuntijana kokouksessa.

_________
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Valt § 71/13.6.2016 Liite nro 71

Ehdotus Valtuusto päättää

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään
2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja syksyn 2017
aikana 33 kiintiöpakolaista

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.

---

Liikuntalautakunta on 26.5.2016 § 11 antanut muutoin samansisältöisen lau-
sunnon kuin kasvatus- ja sivistyslautakunta ja nuorisolautakunta, mutta on
todennut lausunnossaan lisäksi seuraavaa:

”Liikuntapalveluiden osalta eri-ikäisille suunnattujen palveluiden tarve vai-
kuttaa niiden tuottamistapaan, jonka suunnittelu ja mahdollistaminen tapah-
tuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa käyttäjien ja kolmannen sektorin
kanssa.”

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä teki seuraavan
muutosesityksen:

”Valtuusto päättää

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:
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– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 20 kiintiöpakolaista ja vuoden
2017 aikana 20 kiintiöpakolaista.

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä.

– Kotouttamistyössä on tärkeää panostaa alkuvai-
heen tehokkaaseen kotouttamiseen, joka on kun-
nan kaikkien toimialojen yhteinen asia. Yhteis-
työhön tulee ottaa mukaan seurakunta sekä kaikki
paikalliset toimijat.

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.”

Niemelän tekemä muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Paavo Juntunen Sari Vilenin kannattamana esitti pohjaehdotusta muutetta-
vaksi siten, että siitä poistetaan ”kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsi-
perheisiin” ja kohta ” että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016
enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään 2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja
syksyn 2017 aikana 33 kiintiöpakolaista” muutetaan muotoon ”että kunnalla
on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 20 pakolaista ja vuoden 2017
aikana 20 pakolaista.”

Jukka Ahlgren esitti Karita Mäensivun ja Jarno Ruusalan kannattamana, että
Tuusulan kunta ottaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 0 kappaletta.

Ulla Rosenqvist esitti Mika Mäki-Kuhnan kannattamana pohjaehdotusta
muutettavaksi siten, että siitä poistetaan ”kuntapaikoista kohdennetaan 50 %
lapsiperheisiin”.

Koska oli tehty kolme kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja esitti toimi-
tettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestykset. Puheenjohtaja esitti,
että ne, jotka kannattavat Rosenqvistin tekemää muutosesitystä, äänestävät
”jaa” ja ne, jotka kannattavat Juntusen tekemää muutosesitystä, äänestävät
”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä, 10 ei-ääntä, 24 tyhjää ja 1
oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Rosenqvistin esitys voitti tässä äänes-
tyksessä.

Äänestysluettelo liitteenä nro 71A
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Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Rosenqvistin
tekemää muutosesitystä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Ahlgrenin
tekemää muutosesitystä eli pohjaehdotuksen hylkäämistä tarkoittavaa esitys-
tä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa-ääntä, 10 ei-ääntä, 21 tyhjää ja 1
oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Rosenqvistin esitys voitti myös tässä ää-
nestyksessä.

Äänestysluettelo liitteenä nro 71B

Edellä esitetyn äänestyksen jälkeen puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kan-
nattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa”, ja ne, jotka kannattavat Rosenqvis-
tin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä, 9 ei-ääntä, 4 tyhjää ja 1 oli
poissa. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo liitteenä nro 71C

Päätös Valtuusto päätti

– että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-
keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien hen-
kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna
2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään
2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja syksyn 2017
aikana 33 kiintiöpakolaista

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun
asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-
keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017
mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riit-
tävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen ko-
touttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopi-
muksen.

Jukka Ahlgren, Karita Mäensivu, Eetu Niemelä, Jarno Ruusala ja Veijo Viiru
ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
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” Esitämme eriävän mielipiteen koskien valtuustossa käsiteltävää § 71 pakolaisten
vastaanottamisesta Tuusulan kuntaan. Emme hyväksy kiintiöpakolaisten vastaanot-
tamista lainkaan, koska
– pakolainen asettuu kantaväestön ohi asuntojonossa
– taloutemme ei kestä tätä koska muutenkin joudumme leikkaamaan

kuluista
– pakolainen saattaa viedä asunnon työssä käyvältä joka joutuisi aset-

tumaan toisaalle ja siten menettäisimme veronmaksajan
– turvallisuudentunne heikentyisi
– monet kuntalaiset toivovat etteivät heitä sijoiteta kuntaamme.”

Ritva Hyypijev poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.45,
ja hänen tilalleen tuli Sosialidemokraattien 4. varavaltuutettu Jere Pulska. Er-
ja Sarenius-Salmenkivi ja Ilmari Sjöblom poistuivat kokouksesta tämän asi-
an käsittelyn aikana klo 21.45. Sjöblomin tilalle tuli Kokoomuksen 5. vara-
valtuutettu Arto Nätkynmäki. Tuija Reinikainen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 22.35.

Marja-Liisa Palosaari selosti asiaa kokouksessa.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 22.15–22.20.

ote
Uudenmaan ELY-keskus
sosiaali- ja terveyslautakunta
kunnanjohtaja
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72 § ILMOITUSASIAT

Valt § 72/13.6.2016 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Maakuntakaavan vahvistamista koskevat valitukset

Ympäristöministeriön päätös 30.10.2014

Uudenmaan maakuntavaltuuston on 20.3.2013 hyväksynyt Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan ja toimittanut sen ympäristöministeriön vahvistetta-
vaksi.
Mm. Tuusulan kunnanhallitus on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä
ja vaatinut päätöksen kumoamista siltä osin kuin päätös koskee Rykmentin-
puiston alueen taajamatoimintojen merkinnän vahvistamatta jättämistä, kau-
pan ratkaisua sekä lentoradan linjauksen esitystapaa ja suunnittelumääräystä.
Ympäristöministeriö on hylännyt valituksen. Lausuminen täytäntöönpanon
kieltämistä koskevista vaatimuksista raukeaa.
Kunnan maksettavaksi oikeudenkäyntimaksu 244 euroa.

2 Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 2.6.2016 muistio

Päätös Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste-
lua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät 69A, 69B, 72

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 70, 71
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 pöy-
täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantito-
distukseen 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 al-
lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valit-
tajan antama valtakirja.

Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä 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 oikeuden-
käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oi-
keudenkäyntimaksua 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 17.6.2016

Tiedoksianto asianosaiselle _____________________________________________
asianosaisen nimi

Annettu postin kuljetettavaksi  ___/___ 2016

Luovutettu asianomaiselle  ___/___ 2016 _____________________________________________
vastaanottajan kuittaus
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