
TUUSULAN VALTUUSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA  Nro 7/2016

Kokousaika 10.10.2016 klo 18.00–21.50

Kokouspaikka Tuusulan kunnantalo

Käsiteltävät asiat

84 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT .............................................................................. 437

85 § REINIKAINEN TUIJA, VALTUUTETUN TEHTÄVÄN PÄÄTTYMINEN .............. 438

86 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.8.2016 JA TALOUSARVION 2016
MUUTTAMINEN ....................................................................................................... 440

87 § ARVIOINTIKERTOMUS 2015, VASTAUKSET
ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HUOMIOIHIN........................... 445

88 § MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 53 §:N MUKAINEN
RAKENNUSKIELTO, JOKELAN PALOJOENPUISTON ALUE .............................. 467

89 § PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN ............................................................... 473

90 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN 31.5.2017
SAAKKA KUNTAVAALIEN AJANKOHDASTA JA UUDEN
VALTUUSTOKAUDEN ALKAMISAJANKOHDASTA JOHTUEN ......................... 495

91 § REINIKAINEN TUIJA, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN JA 1. VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA ................................................................................................................... 498

92 § REINIKAINEN TUIJA, TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENEN
TEHTÄVÄSTÄ EROAMINEN JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA ................ 502

93 § HONKANIEMI SEPPO, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI ....................... 506

94 § HONKANIEMI SEPPO, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA ............................... 513



95 § HEVOSURHEILUKESKUKSEN KAAVOITTAMINEN, ALOITE ........................... 518

96 § HARRASTUSTAKUU – JOKAISELLE LAPSELLE VÄHINTÄÄN YKSI
HARRASTUS, ALOITE ............................................................................................. 523

97 § HEVOSPAINOTTEINEN LUKIO TUUSULAAN, ALOITE ...................................... 524

98 § KELLOKOSKEN RUUKIN ALUEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN,
ALOITE ...................................................................................................................... 525

99 § PYSÄKÖINTI ENTISEN S-MARKETIN PARKKIHALLISSA HYRYLÄSSÄ,
ALOITE ...................................................................................................................... 526

100 § ILMOITUSASIAT ...................................................................................................... 527



TUUSULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016
Valtuusto Sivu 436

Kokousaika 10.10.2016 klo 18.00–21.50

Kokouspaikka Tuusulan kunnantalo

Saapuvilla olleet

Puheenjohtaja Arto Lindberg

Liitteenä olevassa nimenhuutoluettelossa mainitut valtuutetut ja viranhaltijat

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 84–100

Pöytäkirjan tarkastustapa Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Aila Koivunen ja Sanna Kervinen

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus Arto Lindberg Tuula Hyttinen

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Tuusulassa 14.10.2016

Sanna Kervinen Aila Koivunen

Pöytäkirja ollut
nähtävänä Tuusulassa 14.10.2016 klo 13.00–15.00

Aila Toivonen
hallintopalvelusihteeri



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 437

84 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julki-
pantu kunnan ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouuti-
set 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:

– Ulla Palomäki
– Jerry Airikka
– Kirsi Viitanen

Todettiin, että

– Ulla Palomäen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutet-
tu Kyösti Lehtonen

– Jerry Airikan tilalla on Sosialidemokraattien 3. varavaltuutettu
Jorma Sulander

– Kirsi Viitasen tilalla on Keskustan 1. varavaltuutettu Anu
Åberg.

Nimenhuutoluettelo liitteenä

Liite nro 84

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut

Kaikkonen Antti Koivunen Aila.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kervinen ja Aila Koivunen.

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanjohtaja kävi läpi maakuntauudistusta.
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Dno KESH:645 /2016

85 § REINIKAINEN TUIJA, VALTUUTETUN TEHTÄVÄN PÄÄTTYMINEN

Kunnanhallitus § 297 05.09.2016

Khall § 297/5.9.2016 Tuusulan puolesta ryhmän valtuutettu Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa
kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016 alkaen, jolloin hän on muuttanut Tuu-
sulasta.

Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain (365/1995) 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, jon-
ka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.
Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Kuntalain 11.2 §:n mukaan jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikel-
poisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston
puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian-
omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va-
ravaltuutetun.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta, että Tuija Reinikaisen luottamustoimi valtuutettuna on
päättynyt

– merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tuija
Reinikaisen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Tuusulan puolesta ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Hannu
Helasvuon.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 85/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta, että Tuija Reinikaisen luottamustoimi valtuutettuna on
päättynyt
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– merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tuija
Reinikaisen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Tuusulan puolesta ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Hannu
Helasvuon.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Reinikainen Tuija
Helasvuo Hannu
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:677 /2015

86 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.8.2016 JA TALOUSARVION 2016
MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus § 318 26.09.2016

Khall § 318/0003 Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2016 talousarviopäätöksen lähtökohtana on maltillinen,
1,3 %:n toimintamenojen kasvu. Kunnan tuottavuutta kehitetään palvelura-
kenteita keventäen sekä järjestämällä palveluita uusin tavoin, digitaalisia rat-
kaisuja hyödyntäen.

Tammi–elokuussa toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena ennakoidusti,
mutta käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma jäi ainoastaan 1,7 milj. eu-
roon. Tilikaudelle on budjetoitu yhteensä 6,2 milj. euron myyntivoitot.  Toi-
mintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 59,3 % budjetoidusta.

Tammi–elokuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli 2,9 % edellisvuoteen
verrattuna.  Tammi-elokuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli 2,9 % edel-
lisvuoteen verrattuna.  Sosiaali- ja terveystoimessa toimintamenojen kasvu
toteutui budjetoitua suurempana; keskeisiä syitä ennakoitua suurempaan me-
nokehitykseen olivat vanhuspalveluiden ennakoitua suurempi asiakasmäärä
sekä suunniteltua hitaampi mielenterveyskuntoutujien ja muita asumispalve-
luita tarvitsevien asiakkaiden siirtymä ympärivuorokautisista asumispalve-
luista omaan kotiin vietäviin tukipalveluihin. Kunnan toimintamenojen to-
teutuma oli 64,7 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintakate toteutui 66,5 % budjetoidusta (toteumasta v. 2015: 66,7 %).
Näissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 17,4 milj. euroa. Korollisen velan
määrä oli elokuun lopussa 57,2 milj. euroa. Kunnan lainakanta kasvoi enna-
koidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2015 oli 45,2 milj. eu-
roa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 69,9 % lainakannasta. Vesihuoltoliike-
laitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

Ennuste vuositasolla

Tuusulan verotulojen on arvioitu talousarvion mukaan kasvavan noin 1,5 %
2015 toteumaan nähden. Verotulojen kasvu perustuu lähes kokonaan kunnal-
lisveron kasvuun. Alkuvuonna verotuloja kertyi kokonaisuutena ennakoidus-
ti, tosin yhteisöverotulojen lisäys oli hieman ennakoitua suurempi. Yhteisö-
verotulojen alkuvuoden hyvän kehityksen perusteella ennakoidaan talousar-
vion verotuloarvion ylittyvän 0,5 milj. euroa. Loppuvuoden osalta verotulo-
kertymäarvioon liittyy epävarmuutta korkeahkon työttömyysasteen sekä
vaimean taloustilanteen vuoksi.
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Toimintatuottojen osalta eniten epävarmuutta liittyy käyttöomaisuuden
myyntivoittoihin, tammi–elokuun toteuma noin 1,7 milj. euroa (budjetti
12 kk/2016: 6,2 milj. euroa).

Toimintamenoissa on ylitysriskejä lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalla,
koska pakolaisten loppuvuoden palvelutarvetta ei pystytä ennakoimaan ja
koska HUS:n määrärahatarvetta ei pystytä arvioimaan poikkeuksellisen ta-
lousseurantavuoden takia. Kunta-alan sopijajärjestöjen allekirjoittaman kil-
pailukykysopimus tuo merkittäviä menosäästöjä viimeiselle vuosikolman-
nekselle. Lomarahavarauksen vähennyksen (noin 900 000 euroa) ohella ku-
luvalle tilikaudelle kertyy säästöjä kuntayhtymien pienentyvien lomaraha-
varuksien myötä.  Näitä menosäästöjä ei ole vielä kokonaisuutena pystytty
arvioimaan luotettavasti, minkä vuoksi ko. säästöjä ei ole otettu osavuosikat-
sauksen ennusteessa huomioon.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa
ja toimintatuottojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,4 milj. eu-
roa.  Vuosikate jää ennusteen mukaan noin 6,1 milj. euroon. Tilikauden tu-
loksen ennakoidaan painuvan talousarvion mukaista 4,2 milj. euron alijää-
mää heikommaksi, tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä -6,2 milj. euroa. Vesi-
huoltoliikelaitos mukaan lukien alijäämäksi ennustetaan 5,5 milj. euroa.

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 364 000 euroa
tulolisäyksinä sekä 70 000 euroa menovähennyksinä. Muutosten tulosta pa-
rantava vaikutus on nettomääräisesti 434 000 euroa. Tulolisäykset perustuvat
lähin sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistuksiin sekä asiakas-
määrien kasvuun. Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahatarpeet perustuvat
ennakoitua nopeammin kasvaneisiin asiakasmääriin vanhus- ja vammaispal-
veluiden sekä sosiaalipalveluiden tulosalueilla. Kuntakehitys- ja teknisen
toimialalla joukkoliikenneyksikön vuosibudjetti on alittumassa selvästi.
Vuoden alusta käynnissä olleiden ja kesäkuusta uusilla hankintakausilla al-
kaneiden bussiliikennöinnin ELY–kunta -yhteishankintojen kustannustaso on
osoittautunut selvästi arvioitua alhaisemmaksi. Kulut tulevat olemaan noin
0,9 milj. euroa pienemmät kuin vuodelle varattu noin 2,9 milj. euron budjet-
ti.

Investointeihin esitetään yhteensä 2 850 000 euron määrärahojen pienennys-
tä, mistä talonrakennuksen osuus on 2 200 000 euroa ja koneiden ja kaluston
650 000 euroa. Vuoden 2016 talonrakennusmäärärahaa supistavat lähinnä
Kellokosken yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakentami-
sen aloituksen viivästyminen sekä koneiden ja kaluston määrärahaa säästöt
Riihikallion palvelukeskuksen uuden asumisyksiön kalusteiden hankinnoissa
(Tuuskodon vanhoja kalusteita pystytään hyödyntämään aiemmin ennakoitua
runsaammin).

Lisämäärärahamuutoksia esitetään seuraavan erittelyn mukaisesti:
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Määrärahamuutokset elokuu/2016:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaalipalvelut tulolisäys 50 000
Sosiaalipalvelut menolisäys -670 000
Terveyspalvelut tulolisäys 100 000
Vanhus- ja vammaispalvelut tulolisäys 250 000
Vanhus- ja vammaispalvelut menolisäys -100 000

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -370 000
tulomuutokset 400 000
menomuutokset -770 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
Kasvun ja oppimisen palvelut menolisäys -150 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä -150 000
tulomuutokset
menomuutokset -150 000

Kuntakehitys ja tekniikka
Tilakeskus menovähennys 110 000
Yhdyskuntatekniikka menovähennys 880 000
Yhdyskuntatekniikka tulovähennys -40 000
Kuntakehitys tulolisäys 4 000

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä 954 000
tulomuutokset -36 000
menomuutokset 990 000

Käyttötalousosa yhteensä 434 000
tulomuutokset 364 000
menomuutokset 70 000

2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)
Talonrakennus

Kuntakehitys ja tekniikka
- Hyökkälän koulun irtaimisto menovähennys 200 000
-Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja muutosmenovähennys 2 000 000

Rakennukset yhteensä 2 200 000

Koneet ja kalusto
Sosiaali- ja terveystoimi
- Riihikallion asumispalveluyksikön kalusto menovähennys 650 000

Koneet ja kalusto yhteensä 650 000

Investointiosa yhteensä 2 850 000

3. Investointiosan määrärahasiirto:

Kiinteät rakenteet ja laitteet
- Metlan kuntoreitin valaiseminen menovähennys 50 000
- Lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset ja peruskorj.menolisäys -50 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä määrärahasiirto 0
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Liite nro 318

Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2016

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrä-
rahamuutokset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

__________

Valt § 86/10.10.2016 Liite nro 86

Ehdotus Valtuusto päättää

– muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrä-
rahamuutokset.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ilkka Seppälä esitti, että liitteenä
olevan osavuosikatsauksen 2/2016 kohdan Toimialakatsaus, Sosiaali- ja ter-
veystoimi 5. kappaleen alkuosa muutetaan seuraavaksi: ”Hyrylän terveys-
aseman päivystystoiminta lakkautettiin 1.7.2015. Kiireellisten aikojen suuren
kysynnän vuoksi toiminta painottuu kiirevastaanottoihin, jotka sitovat re-
sursseja muusta vastaanottotoiminnasta, kuten terveystarkastuksista, ei-
kiireellisten terveysongelmien hoitamisesta, kirurgisista pientoimenpiteistä,
äkillisten sairauksien jatkohoitotarpeesta ja myös kroonisten sairauksien hoi-
dosta”. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös Valtuusto päätti

– muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyä esitetyt määrä-
rahamuutokset.
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Antti Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.30 ja
hänen tilalleen tuli Kokoomuksen 5. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 20.40–20.55.

ote
taloussuunnittelija
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Dno KESH:406 /2016

87 § ARVIOINTIKERTOMUS 2015, VASTAUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESSA
ESITETTYIHIN HUOMIOIHIN

Tarkastuslautakunta § 47 21.3.2016
Tarkastuslautakunta § 51 4.4.2016
Tarkastuslautakunta § 55 11.4.2016
Tarkastuslautakunta § 60 18.4.2016
Tarkastuslautakunta § 66 2.5.2016
Tarkastuslautakunta § 71 16.5.2016
Valtuusto § 61 06.06.2016
Kasvatus- ja koulutusltk § 39 7.6.2016
Keski-Uudenmaan ympäristöltk § 118 16.8.2016
Kuntakehityslautakunta § 102 17.8.2016
Sosiaali- ja terveysltk § 54 24.8.2016
Tekninen lautakunta § 69 30.8.2016
Rakennuslautakunta § 34 30.8.2016
Vesihuoltoliikelaitos § 18 21.9.2016
Nuorisolautakunta § 20 22.9.2016
Kunnanhallitus § 320 26.9.2016
Kulttuurilautakunta § 42 28.9.2016
Liikuntalautakunta § 19 28.9.2016
Kunnanhallitus § 333 3.10.2016

Tarkltk § 47/21.3.2016 Käydään läpi toimintakertomustekstejä ja käsitellään jo mahdollisia ensim-
mäisiä tekstiluonnoksia.

Esitys pj:  Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

Päätös: Jatkettiin arviointikertomuksen tekemistä ja sovittiin jatkotoimenpiteistä.

_________

Tarkltk § 51/4.4.2016 Käydään läpi kummien tekstejä ja käsitellään arviointikertomusta 2015.

Esitys pj:  Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä.

_________

Tarkltk § 55/11.4.2016 Käydään läpi kummien tekstejä ja käsitellään arviointikertomusta 2015.

Esitys pj:  Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaisesti.
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_________

Tarkltk § 60/18.4.2016 Käydään läpi kummien tekstejä ja käsitellään arviointikertomusta 2015.

Esitys pj:  Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaisesti.

_________

Tarkltk § 66/2.5.2016 Käydään läpi kummien tekstejä ja käsitellään arviointikertomusta 2015.

Esitys pj:  Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä suunnitelman mukaan.

_________

Tarkltk § 71/16.5.2016 Kokouksessa tehdään viimeiset muutokset arviointikertomukseen vuodelta
2015 ja allekirjoitetaan se.

Esitys pj:  Hyväksytään arviointikertomus vuodelta 2015.

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2015.

_________

Valt § 61/6.6.2016

Ehdotus  Valtuusto päättää

– merkitä arviointikertomuksen 2015 tiedoksi ja

– velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointiker-
tomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan
em. toimista valtuustolle viimeistään lokakuun 2016 aikana.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Kaskoltk § 39/7.6.2016 Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2015 kokouk-
sessaan 6.6.2016 § 61. Arviointikertomus on sähköisen esityslistan liitteenä.
Lautakuntia velvoitetaan käsittelemään omalta osaltaan arviointikertomuksen
sisältämiä havaintoja. Vuoden 2015 arviointikertomuksen asioiden seuranta-
raportti on liitteenä.

Lisätiedot: kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola p. 040 314 3401
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Ehdotus
ksj Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

– merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja sen seurannan
tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

KU-YK § 118/16.8.2016 Tarkastuslautakunta on vuoden 2015 arviointikertomuksessa käsitellyt Tuu-
sulan kunnan toimintaa seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

– Edellisen vuoden arviointikertomuksen vaikutukset
– Johtamisen näkökulma
– Talouden näkökulma
– Henkilöstönäkökulma
– Toiminnan näkökulma
– Erityiset arviointikohteet.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan osalta tar-
kastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa seuraavaa:

– Tarkastuslautakunta tutustui 14.9.2015 Keski-Uudenmaan ympäristökes-
kuksen tiloihin ja toimintaan.

– Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyi tarkastuslautakunnan nä-
kemykseen siitä, että energiatehokkuussopimuksen toteutumista tulisi ar-
vioida myös numeroarvoin.

– Tarkastuslautakunta yhtyy Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vas-
tauksessaan esittämään käsitykseen siitä, että niin ympäristökeskuksen
palvelut kuin isäntäkunnan sille tuottamat tukipalvelutkin järjestetään
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti omakustan-
nusperiaatteella siten, että tuotettujen palvelujen todelliset kustannukset
voidaan erottaa kirjanpidossa.

– Ympäristökeskuksen toimintakate oli 245 249 euroa ja se palautetaan jä-
senkunnille. Tuusulalle palautuu 90 244 euroa (2014: 75 600 euroa.).

– Ympäristölautakuntaa ovat työllistäneet erityisesti päätökset haja-
asutusalueiden vesihuoltoasioissa. Jätevesien käsittelyn siirtymäaikaa pi-
dennettiin kahdella vuodella, eli nykyiset säännökset ovat voimassa maa-
liskuuhun 2018. Hajajätevesineuvontaa on annettu noin 90 % kiinteis-
töistä (Mäntsälää lukuun ottamatta), jotka sijaitsevat vesiensuojelun kan-
nalta herkällä alueella. Tuusulan pohjavesialueet edellyttävät siirtymä-
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ajallakin huolellisuutta jätevesien käsittelyssä (erityinen pilaantumisvaa-
ra).

– Ympäristökeskus käsittelee runsaasti haittailmoituksia, joista vain noin
10 % antaa aihetta toimenpiteisiin. Vireille pantuja asioita oli elokuussa
2015 arviolta yli 4,5 henkilötyövuoden verran.

– Ympäristökeskus on aktiivisesti kehittänyt sähköisiä palveluita. Vuoden
2015 aikana pilotoitiin ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköinen
käsittelyjärjestelmä (lupapiste.fi-palvelu) ja se on otettu käyttöön vuoden
2016 alusta. Sähköinen palautejärjestelmä on laadittu ja tulossa kotisi-
vuille 2016. Omana työnä pidetään yllä kuumailmasto.fi sivustoa ja Kes-
ki-Uudenmaan luontokohteita esittelevää sivustoa keskiuudenmaanluon-
to.fi

– Ympäristölainsäädännön muutokset ja laajenevat tehtävät tuovat haastei-
ta henkilöstön osaamisen johtamiselle.

Tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ympäris-
tölautakunnan toiminnan arvioinnin lisäksi käsitellyt mm. KuntaPro Oy:lle
ulkoistettuja talous- ja henkilöstöpalveluita sekä riskinarviointia.

Liitteenä vuoden 2015 arviointikertomus

Lisätiedot:
ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253

Ehdotus
Ykj Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen Tuusulan tar-

kastuslautakunnan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen ja antaa sen
johdosta seuraavan lausunnon.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta panee tyydytyksellä merkille tarkastuslautakunnan tu-
tustumisen 14.9.2015 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimitiloihin ja
toimintaan. Lautakunta pitää tärkeänä että sopijakunnat saavat seudullisen
ympäristökeskuksen hallinnon ja talouden tarkastuksesta muun seuranta-ai-
neiston ohella riittävät arviointitiedot toiminnan ohjaamiseen.

Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on 3.3.2016 pitämässään kokouksessa kä-
sitellyt Tuusulan isäntäkuntana Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle
tuottamia tukipalveluita ja niiden kustannusten kohdentamista. Ohjausryhmä
esitti ympäristökeskukselle ja Tuusulan taloushallinnolle, että ne laativat ko-
kouksessa esiin tuotujen näkökohtien mukaisesti ympäristökeskuksen yhteis-
toimintasopimusta täydentävän liitteen isäntäkunnan tukipalveluiden ja nii-
den kustannusten kohdentamisesta ympäristökeskukselle.
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Tuusulan kunnan talouspalvelut ovat
laatineet ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimukseen sopimusliitteen,
jossa on määritelty isäntäkunnan ympäristökeskukselle tuottamat tukipalve-
lut ja niiden kohdentamisperiaatteet sekä vuoden 2017 tukipalveluiden kus-
tannukset, jotka on otettu huomioon ympäristökeskukseen vuoden 2017 ta-
lousarvion laadinnassa sekä vuoden 2017 palvelusopimuksessa. Ympäristö-
keskus on lähettänyt sopimusliitteen sopijakuntien hyväksyttäväksi 2.5.2016,
minkä lisäksi sopimusliitteen hyväksymisestä on tehty sähköinen vireillepa-
no 19.5.2016 kaikkien sopijakuntien kirjaamoihin. Sopimusliitteen ovat hy-
väksyneet Järvenpään kaupunginhallitus (30.5.2016 § 117) ja Keravan kau-
punginvaltuusto (13.6.2016 § 49).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan näke-
mykseen Tuusulan pohjavesialueiden suojelutarpeesta. Pohjaveden laatua
mahdollisesti heikentävän kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn ohella
Tuusulan tärkeillä pohjavesialueilla on runsaasti niin pohjaveden laatua kuin
sen määrääkin vaarantavia riskitekijöitä.

Kunnanhallitus päätti 15.9.2014 § 381 Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Pala-
neenmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa käsitellessään perustaa
Tuusulan pohjavesialueiden seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä on seurata
Tuusulan pohjavesialueilla toteutettavia suojelutoimenpiteitä, riskitoiminto-
jen muutoksia sekä pohjaveden suojelua koskevia lakimuutoksia ja tutki-
muksia sekä tehdä pohjaveden suojelemiseksi tarpeellisia esityksiä ja aloit-
teita toimivaltaisille viranomaisille. Työryhmä raportoi toiminnastaan vuosit-
tain kunnanhallitusta. Pohjavesialueiden seurantatyöryhmä on vuoden 2015
toimintaa koskevassa vuosiraportissaan kiinnittänyt erityistä huomiota raken-
tamisen tiivistymiseen pohjavesialueilla sekä esittänyt huolensa sen seurauk-
sena tapahtuvasta pohjaveden muodostumisalueiden pienenemisestä. Pohja-
vesialueiden seuranta- ja valvontatiedot osoittavat lisäksi, että pohjaveden pi-
laantumisen vaara on merkittävä monella Tuusulan keskeisellä pohjavesialu-
eella.

Ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan tulosyksikkö on alkuvuodesta
2016 ottanut lupapiste.fi-palvelut käyttöön ympäristönsuojelun lupien ja il-
moitusten sähköisessä käsittelyssä. Ympäristövalvonnan asiakkaiden siirty-
minen sähköiseen palveluun on kuitenkin ollut vaimeata pääosan hakemuk-
sista ja ilmoituksista tullessa edelleen paperiversioina. Palvelun täysimää-
räistä hyödyntämistä vaikeuttaa lisäksi se, ettei Tuusulalla ole käytössä säh-
köistä arkistointia.

Ympäristökeskus avasi maaliskuussa 2016 kotisivuilleen sen keskeiset pal-
velut kattavan asiakaskyselyn. Palautetta järjestelmän kautta voi antaa ympä-
ristökeskuksen lupa- ja hyväksymispalveluista, viranomaisvalvonnasta,
eläinlääkäri- ja löytöeläinpalveluista sekä neuvonnasta. Alkuinnostuksen jäl-
keen palautejärjestelmän käyttäminen on ollut laimeata. Ympäristökeskus on
lisäksi joutunut huomauttamaan, että nimettömänä käytettävän asiakaspalau-
tesivuston kautta ei voi laittaa vireille valvonta- tai muita asioita.
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Sähköisen asioinnin yleistyminen ja siitä saatava toiminnallinen hyöty edel-
lyttävät toimivien järjestelmien lisäksi asiakkaiden pitkäjänteistä aktivointia
ja riittävän käyttäjäkokemuksen karttumista.

Tuusulan kunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnista
toiminut esimerkillisesti kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttamises-
sa sekä ympäristökeskuksen julkisten rakennusten energiatehokkuushank-
keessa. Ympäristökeskus on Tuusulan kunnan energiasäästötietojen avulla
voinut arvioida KUUMA-kuntien julkisten rakennusten energiasäästöpoten-
tiaalia, joka 0-investoinneilla on 1,7–2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksessaan KuntaProlta han-
kittavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Keski-Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen toiminnan kannalta kiusallisimpia puutteita KuntaProlta han-
kittavissa ostopalveluissa on ollut eläinlääkintähuollon tulosyksikön palkan-
maksupalveluissa sekä tilinpäätösvaiheen kirjanpitotiedoissa, joista molem-
mista on aiheutunut ympäristökeskukselle merkittävää lisätyötä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Kkl § 102/17.8.2016 Kunnanvaltuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kun-
talain 71 §:n nojalla kunnan hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä sekä
tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Tarkastuslautakunnan tehtävä-
nä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan vuoden arviointiker-
tomuksen 2015 sivuilla 14-16 on arvioitu kuntakehityksen ja kuntakehitys-
lautakunnan toimintaa.

Kunnanvaltuusto päätti 6.6.2016 § 61 merkitä arviointikertomuksen 2015
tiedoksi ja velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointikerto-
muksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan em. toimista val-
tuustolle viimeistään lokakuun 2016 aikana.

Poimintoja arviointikertomuksen kuntakehityksen osuudesta ja näihin seli-
tyksiä tai kommentteja:

valt1."Tarkastuslautakunta jättää valtuuston arvioitavaksi miten se seuraa ja
varmistaa, että kärkihankkeiden ulkopuoliset hankkeet eivät syö liikaa muu-
tenkin niukoiksi esitettyjä resursseja."

Kuntasuunnittelu ja kuntakehitys keskittyvät kunnan kannalta olennaisimpiin
eli työohjelmassa kärkihankkeiksi nimettyihin hankkeisiin. Kärkihankkeiden
ulkopuolisten hankkeiden valmistelua on tehty kuntakehityslautakunnan ja
kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Työmäärä on ollut varsin vähäi-
nen.Raportoinnin kannalta tarkka työaikaseuranta olisi hyvä ratkaisu, mutta
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käytännössä työaikaseuranta vie arvokasta työaikaa muutoinkin niukoista re-
sursseista.

Yleiskaava 2040:n valmistelun yhteydessä on varmistunut tieto siitä, että
kaavoitussuunnitelmassa ja siten myös työohjelmassa hankkeiden määrä on
ylimitoitettu tarpeeseen nähden. Vaikka tavoitteena on kerryttää tonttivaran-
toa, ei ole tarkoituksenmukaista pitää kaavoitussuunnitelmassa seuraavan 25-
30 –vuoden tonttivarannon tuottavia hankkeita. Suurehko osa hankkeista on
niin ikään merkitty kärkihankkeiksi, mikä resurssit huomioiden viestii riittä-
mättömästä priorisoinnista. Hankkeiden määrää ja priorisointia tullaan esit-
tämään viimeistään seuraavassa kaavoitussuunnitelmassa korjattavaksi. Tar-
koituksena on poimia kunkin taajaman eri talotyyppejä tuottavia kaavoja,
työpaikka-alueita kehittäviä kaavoja ja palveluverkon tai vetovoiman kannal-
ta tärkeitä kaavoja aikaisempaa vähemmän ja esittää näitä kärkihankkeiksi.

kkl1."Tarkastuslautakunta kannusti lautakuntaa arvioimaan mahdollisuutta
luoda kaavatalouslaskelmille säännönmukainen malli.”
”Tarkistuslautakunta kannustaa kunnanhallitusta ja valtuustoa arvioimaan
onko kaavatalousarviointi ja -laskenta, niiden dokumentointi ja seuranta sillä
tasolla kuin kunnan kehittämisen keskeisen välineen tulee olla.”

Kaavatalouslaskelmien säännönmukaista mallia on mietitty. Säännönmukai-
nen malli parantaisi laskelmien vertailtavuutta, mutta ei kaikkineen kerro
kuitenkaan kaavan koko vaikuttavuutta. Toistaiseksi kaavatalouslaskelmissa
on otettu huomioon tontinmyyntitulot ja kunnallistekniikan kustannukset.
Maanhankintakustannusten sisällyttäminen on seuraava askel, jonka sisällyt-
täminen kaavatalouslaskelmiin on tarkoitus ottaa käyttöön syyskaudella. Em.
ohella ei ole suositeltavaa yrittää sisällyttää laskelmiin muita kuluja tai tuloja
(mm. palvelujen tuottaminen, palvelurakennusten toteuttaminen, suunnitte-
lukustannukset, verokertymä, huolto, infran saneeraus), joiden voi katsoa
liittyvän kulloinkin kyseessä olevaan alueeseen laskentamallin muuttuessa
liian monimutkaiseksi. Kolmen sisällytettävän muuttujan ohella toteutuksen
aikataulun realistinen arviointi laajoilla toteutettavilla alueilla antavat tar-
kahkon kuvan kunkin alueen taloudellisista vaikutuksista kunnalle.

kkl4. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita arviointikertomuksessaan
heikkoihin tunnuslukuihin: työpaikkatonttien tarjonta, luovutettujen AO-
tonttien määrä, uudet pientalokaava-alueet, tonttien rekisteröinti ja maanhan-
kinta.

Työpaikkatonttitarjonnasta on muistettava, että tarkasteluvuonna saatiin Ku-
lomäentien työpaikka-alue II -niminen asemakaava lainvoimaiseksi ja myös
myydyksi. Tämän mahdollisti tietenkin vuoden 2014 maanhankinnan edis-
tyminen. Nyt työpaikkatonttien tarjontaa pyritään saamaan aktiivisesti mm.
Sulan ja Focuksen alueille.
Uusia markkinointikeinoja on etsitty ja omakotitonttien markkinointikam-
panjoita on ollut useita. Tuusulan kunta on ollut useissa tapahtumissa vuoden
aikana markkinoimassa tontteja mm. Vantaan asuntomessuilla. Puustellin-
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metsän alueella on päätetty järjestää asuntomessut vuonna 2020 ja muuten-
kin Etelä-Tuusulan omakotitonttivaranto on lähitulevaisuudessa kasvamassa.
Tonttien myynti on ollut heikon suhdanteen aikana nihkeää Tuusulan lisäksi
myös naapurikunnissa.
Tonttien rekisteröinti on suoraan verrannollinen asemakaavatuotannon ja
kysynnän kanssa ja siksi tonttien rekisteröinnit ovat aiempiin vuosiin verrat-
tuna heikommalla tasolla. Toisaalta aiemmin vähemmälle huomiolle jäänei-
den yleisten alueiden lohkomiselle on jäänyt aikaa.
Kunnan maanhankinta keskittyi enimmäkseen vuoteen 2014 ja vuonna 2015
solmittiin taas useita maankäyttösopimuksia. Neuvottelutilanteet, mahdolli-
suudet ja tarpeet vaihtelevat vuosittain, joihin olemassa olevat resurssit on
pyritty priorisoimaan.
Uusien pientaloalueiden kaavojen ja tonttivarannon kertymisen osalta tilanne
on paranemassa. Arviointikertomuksen kirjoittamisen jälkeen Puustellinmet-
sän asemakaava on saanut lainvoiman, Anttilanranta I on jo HO:ssa, Lahe-
lanpelto II:n ehdotus on tulossa nähtäville ja Häriskiven kaavaehdotus on
etenemässä neuvotteluvaiheeseen. Jokelassa Peltokaaren alue on lainvoimai-
nen ja Kartano I etenee ja Kellokosken Linjapuisto II:n etenemistä hidastanut
maapoliittiseen ohjelmaan liittyvä solmu on aukeamassa.

kkl5.”Maanhankintasuunnitelmaa ei ole päivitetty, vaikka toimintasuunni-
telmassa se ilmoitetaan päivitettäväksi vuonna 2015.”

Varsinaista maanhankintasuunnitelmaa ei ole vielä päivitetty ja maanhankin-
nassa on ohjeena pidetty lähinnä kaavoitussuunnitelmaa ja yleiskaavan tasoi-
sia suunnitelmia kasvusuunnista. Maanhankintasuunnitelman päivitys ei ole
em. syystä noussut kiireellisimpänä tehtävien töiden listalle.

kkl6.”Maapoliittisen ohjelman 2020 muotoilua toimintaohjeeksi ei ole aloi-
tettu, vaikka toimintasuunnitelmassa se ilmoitetaan tehtäväksi vuonna 2015.”

Maapoliittisen ohjelman muotoilua toimintaohjeeksi on osin aloitettu, mutta
työ ei ole muiden töiden ohessa tehtävänä dokumenttina edennyt.

kkl7:”Maapoliittisen ohjelman laskelmia ei ole päivitetty.”

Laskelmilla tarkoitettaneen nimenomaan kaavataloudellista näkökulmaa.
Laskennan kehittäminen on työn alla.

kkl8."Tarkastuslautakunta kiinnitti jo aiemmin huomiota puutteisiin maapo-
liittisen ohjelman raportoinnissa ja toivoi laajempaa toteutumisen ja keinova-
likoiman käytön raportointia. Kuntakehityslautakunta on luvannut kehittää
raportointia toivottuun suuntaan, mutta se ei vielä näy tässä toimintakerto-
muksessa.”

Raportointia on edelleen tarkoitus kehittää siten, että maapoliittisen ohjelman
toteutumista on helppo seurata. Organisaatiomuutoksen ja lukuisten yksit-
täisten hankkeiden valmistelu on tältäkin osin ollut hidasteena.
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Lisätiedot: vt. kuntakehitysjohtaja Petri Juhola, 040 314 3566 ja kaavoitus-
päällikkö Asko Honkanen, 040 314 2012

Arviointikertomus on liitteenä sähköisesti.

Ehdotus
kkj Kuntakehityslautakunta päättää

– hyväksyä maankäytön ja kaavoituksen tulosyksikön selvityksen
arviointikertomuksen johdosta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan jäsenet Arto Nätkynmäki ja Timo Huhtaluoma osallis-
tuivat asian käsittelyyn.

_________

Soteltk§ 54/24.8.2016 Tarkastuslautakunta totesi kertomuksessaan seuraavaa:

Tarkastuslautakunnan mielestä Jokelan ja Kellokosken kesäsuluista olisi
ollut aihetta tehdä asiakastyytyväisyyskysely. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
vastauksen mukaan asiakastyytyväisyyskysely oli suunnitteilla. Vastauksessa
todettiin kuitenkin että pelkästään oman kunnan kysely antaa huomattavasti
suppeammat tiedot, kuin esim. THL:n valtakunnallinen kysely ja tuottaa lisä-
työtä ja kustannuksia. Oma kysely ei myöskään ole vertailtavissa muiden
kuntien tuloksiin. Tarkastuslautakunta on samaa mieltä valtakunnallisiin ky-
selyihin osallistumisen järkevyydestä, mutta toteaa, että terveysasemien su-
luissa on kyse kuntalaisten tärkeäksi kokeman palvelun heikentämisestä.
Heikennys on lisäksi alueellinen, eikä kohtele tasapuolisesti kaikkia kunta-
laisia. Siksi toimenpiteen vaikutuksia on seurattava paikallisesti

Asiakaskysely toteutettiin 18–30.4.2016. Vastauksia tuli hyvin vähän.

KuntaPron palveluihin liittymisen osalta tarkastuslautakunta totesi:
Lisäkustannuksia on syntynyt esimerkiksi asiakastieto-ohjelmien ja Kuntaxin
välisten laskutusohjelmien ja kirjanpidon rajapintojen rakentamisesta sosiaa-
li- ja terveystoimialalle noin 60 000 euroa. Lisäksi vuosittaista käyttö- ja yl-
läpitokustannusta näiden ohjelmaosioiden osalta aiheutuu 60 000 euroa vuo-
dessa.

Näistä kustannuksista ei ollut tietoa talousarvion tekovaiheessa eikä niihin
ole varauduttu. Määrärahatarve jatkuu koska talousarvio tehdään aina ta-
lousarviosta talousarvioon eikä muutetusta talousarviosta talousarvioon.
Muillakin toimialoilla lisäkustannuksia liittymien rakentamisesta tuli.
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Valtuustokauden tavoitteissa on edistytty. Henkilöstömäärä asukasta kohti
on edelleen hieman laskenut. Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 52
henkilöllä. Sosiaali- ja terveystoimessa vakinaisia oli 25 enemmän kuin
vuotta aikaisemmin, eikä muutosta määräaikaisten ja sijaisten lukumäärässä
ollut.

Vuodelle 2015 perustettiin 3,5 vakinaista ja neljä määräaikaista vir-
kaa/tehtävää sekä vakinaisettiin kaksi määräaikaista virkaa. Muita uusia
tehtäviä ei tullut mutta avoinna olevia tehtäviä on saatu täytettyä vakinaisel-
la henkilöstöllä. Kun lasketaan henkilökuntamäärää, henkilöstöhallinnon
järjestelmä ei vähennä päällekkäisyyksiä, vaan listalla on sekä vakinainen
työntekijä joka on virkavapaalla/äitiyslomalla/hoitovapaalla/sairaana ja
työntekijä joka on palkattu poissaolon ajaksi.

Sosiaalipalvelut

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 178 henkilöllä, eli 40 %.
Ilman selkeää lisäpanostusta syrjäytymisen ja työttömyyden hoitoon kustan-
nukset kasvavat edelleen. Positiivista on, että ohjaajan tehtävä vakinaistettiin
vuoden 2016 alusta.”

Kunnan panostus työttömyyden hoidossa lisääntyi merkittävästi, kun kuntaan
palkattiin elinkeinopäällikkö ja työllisyysasiamies sekä sosiaali-ja terveys-
toimen kaksi määräaikaista ohjaajan tehtävää vakinaistettiin vuoden 2016
talousarvion yhteydessä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää voidaan
edelleen lisätä, kun kunnan kaikki yksiköt ovat vastuutettu toimimaan kun-
touttavan työtoiminnan asiakkaiden työpisteinä. Työllisyysasiamies etsii kun-
touttavan työtoiminnan jälkeen sopivia työllistymisen jatkopolkuja eri yrityk-
sissä. Työvoiman monilaisen yhteispalvelun (TYP) käynnistymisellä työvoi-
mahallinnon, Kelan ja Keski-Uudenmaan kuntien kesken ei vielä ole todettu
vaikutusta pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen ja kunnan työ-
markkinatukikustannusten kasvun hillintään. TYP-toimintaan on suunnattu
sosiaalipalveluista osa-aikaisesti kahden sosiaaliohjaajan ja yhden sosiaali-
työntekijän työpanosta. TYP- toiminnan käynnistämiseen ei Tuusulassa saatu
lisäresurssia ja työ on kuormittanut sekä aikuissosiaalityötä että sosiaalista
kuntoutusta.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Sosiaalipalveluiden tulosalueella
lastensuojelun ja toimeentulotuen käsittelyaikojen toteutumiseen lain mukai-
sesti ja riittävien henkilöstöresurssien varaamiseen.

Kunta on saanut 2.10.2015 Aluehallintovirastolta huomautuksen lastensuo-
jelun määräaikojen ylittymisestä. Kunta on 2.6.2016 antanut selvityksen
määräaikojen toteutumisesta ajalla 1.10.2015 – 31.3.2016, jolloin 344 käsi-
tellystä lastensuojeluilmoituksesta määräajan ylitti 1 % (4 kpl). Ajalla
1.4.2016 -31.5.2016 saapui 106 ilmoitusta, joista yhden kohdalla määräaika
ylittyi. Lastensuojelutarpeen arviointien todettiin annetun selvityksen mu-
kaan toteutuvan määräajassa alkuvuonna 2016.
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Toimeentulotuen käsittelyn viivästyksestä Aluehallintovirasto antoi kunnalle
huomautukset 18.11.2015 sekä 16.5.2016, mutta katsoi kunnan ryhtyneen
riittäviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, kun etuuskäsittelyn resurs-
sia oli lisätty. Kunta on perustanut määräaikaisen etuuskäsittelijän viran
vuoden 2016 loppuun saakka, jolloin perustoimeentulotuen käsittely siirtyy
Kelaan. Perustoimeentulotuen käsittelyn osalta tilanne on parantunut, mutta
edelleenkään kaikkia täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä
ei ehditä tehdä seitsemän arkipäivän aikana. Käsittelyaikoihin vaikutti osal-
taan myös uuden sosiaalihuoltolain voimaantulo 1.4.2015, joka edellytti
muutoksia sosiaalipalvelujen tulosalueen työkäytännöissä. Aikuissosiaali-
työssä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työ painottuu palvelutar-
peen arviointiin ja sosiaalityöhön.  Osa lastensuojelun avohuollon asiakkais-
ta siirtyi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin.  Lakimuutos muutti työ-
käytäntöjä ja tilastointia, muttei vähentänyt sosiaalipalveluiden tulosalueen
työmäärää.

TYP (työvoiman palvelukeskus) on osaltaan vähentänyt käytettävissä olevaa
henkilöstöresurssia.

Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä lastensuojelussa toteutettuja uudis-
tuksia.

Perheiden sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön uusina palveluina perhearvi-
ointi, kotiin tehtävä perhekuntoutus, päiväperhekuntoutus, kiireellinen avo-
huollon tukitoimi kotiin kiireellisen sijoituksen vaihtoehtona, valvotut ja tue-
tut tapaamiset sekä jälkihuolto omana toimintana. Lapsiperheiden tilapäisen
kotipalvelun palveluseteli otettiin käyttöön syksyllä.

Lastensuojelun palvelurakenteen muutoksella, kotiin vietävillä palveluilla
voitiin estää 20 lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle ja nopeuttaa 10 lapsen lai-
toksesta kotiin paluuta. Tätä ns. Napakka-toimintaa toteutetaan perhetuki-
keskuksen Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksiköstä, jonka henkilöstömi-
toitusta nostetiin, kun pitkäaikaista kuntoutusta tuottava Kotorannan lasten-
koti suljettiin ja henkilöstö siirrettiin perheen kotona tehtävään työhön ja
jälkihuollon toteuttamiseen kunnan omana toimintana. Uudistus on uuden
sosiaalihuoltolain ja uudistetun lastensuojelulain mukainen ja sen arvioi-
daan vähentävän sijaishuollon tarvetta ja lastensuojelun kokonaiskustannuk-
sia.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota perhetukikeskuksen käyttöprosentin
toteutumiseen ja tilojen tehokkaaseen käyttöön.

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikön käyttöprosentti vuonna 2015 oli
111. Käytännössä yksikkö on jatkuvasti täynnä. Sijoitusajat ovat lyhyitä, kun
arviointi tehdään kolmen kuukauden kuluessa ja mahdollisuuksien mukaan
lapsi kotiutetaan ja tukityötä lapsen kotiin jatketaan Koivukujan resursseilla.
Lastensuojelun rakenneuudistuksen yhteydessä lakkautettiin Kotorannan las-
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tenkotiyksikkö ja tilat toimivat nyt kahdeksan työntekijän työtiloina, perhe- ja
ryhmätapaamistiloina mm. perhekuntoutukselle ja nuorten ryhmille. Tiloissa
järjestetään myös tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä lasten tukiviikon-
loppuja, jolloin ne ovat ympärivuorokautisessa käytössä. Itsenäistymispää-
dyn tilat, kaksi huonetta ja keittotila, toimivat itsenäistä asumista opettele-
vien lastensuojelun nuorten asuntoina.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota mielenterveyskuntoutujien kotona
asumisen tukipalveluihin ja kehottaa jatkamaan palveluiden kehittämistä si-
ten, että jatkossa kaikilla, jotka ko. hoitomuotoa tarvitsevat, olisi mahdollista
päästä tämän hoitomuodon piiriin.

Talousarviossa 2016 vakinaistettiin kaksi lähihoitajan tehtävää mielenter-
veyskuntoutujien omassa kodissa tapahtuvaan asumisen tukemiseen. Omalla
toiminnalla on voitu välttää uusien asiakkaiden siirtyminen ympärivuoro-
kautiseen palveluasumiseen. Kotona tuetusti asuvien asiakkaiden määrä
vuonna 2015 (37) kasvoi 28 % vuodesta, kun taas ympärivuorokautisessa
palveluasumisessa asuvien määrä (53) väheni edellisvuodesta. Kun kotikun-
touttajien palvelu saatiin pysyväksi toiminnaksi 2016, on voitu alkaa siirtää
asiakkaita palveluasumisesta kotiin tuetun asumisen piiriin. Palvelujen ky-
syntä kasvaa koko ajan, kun erikoissairaanhoidossa vähennetään laitoshoi-
toa.

Terveyspalvelut

Kunnan oma päivystys korvattiin heinäkuusta lähtien kokonaan HUS:n osto-
palvelulla Hyvinkään sairaalassa. Ajan saamisessa on ollut ongelmia ja odo-
tusajat ovat olleet pitkiä. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että vaikka toi-
minta on ostopalvelua, laadun seuranta kuuluu kunnalle. Hyvinkään sairaala
(HUS) vastaa viiden kunnan päivystystoiminnasta. Päivystyksessä yleislää-
käreitä ilta-aikaan on vain kaksi ja yöllä yksi.

Päivystys järjestettiin STM asetuksen 782/2014 kiireellisen hoidon perusteis-
ta ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä mukaisesti. HUS ve-
loittaa päivystyksen järjestämisestä mutta se ei ole ostopalvelua.

Päivystysyksikön toimintaedellytyksistä säädetään:
”Päivystysyksikön käytössä on oltava riittävät kuvantamis- ja laborato-
riopalvelut potilaan tutkimusta, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa varten.
Päivystysyksikön on voitava tarvittaessa saada lausunto radiologian erikois-
lääkäriltä tai radiologiaan perehtyneeltä lääkäriltä. Lausunto voidaan hank-
kia teleradiologisen etäkonsultaation avulla.
Päivystyksellistä leikkaustoimintaa toteuttavassa sairaalassa on oltava no-
peasti saatavilla radiologian erikoislääkäri tai radiologiaan perehtynyt lää-
käri, jolla on mahdollisuus konsultoida radiologian erikoislääkäriä. Etäkon-
sultaatioiden ja toimenpideradiologian päivystyksen järjestämisestä on so-
vittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.
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Synnytyksiä hoitavassa ja leikkauksia tekevässä yksikössä on oltava mahdol-
lisuus välittömään verensiirtoon ja sen tekemisen edellyttämiin tutkimuksiin.
Päivystysyksikön on varmistettava lääkehuollon toteuttaminen päivystysai-
kana sekä päivystyksen poikkeustilanteissa.”

Jokelan ja Kellokosken terveysasemien kesäsulun vaikutuksesta piti tehdä
kysely vuoden 2015 aikana, mutta kysely siirtyi vuoden 2016 puolelle.

Kysely toteutettiin 18–30.4.2016. Vastauksia tuli vähän.

Oman terveyskeskuksen lääkäreiden vastaanotolle ajanvaraustoiminta oli
hankalaa ja jonot olivat pitkiä. Tarkastuslautakunta kehottaa toimijoita kiin-
nittämään huomiota lääkärinvirkojen riittävyyteen.

Ajanvaraustoiminnan hankaluudet johtuivat puhelinteknisistä syistä. Puhe-
linjärjestelmän toimivuus on tietojärjestelmäpalveluiden vastuualuetta. Ter-
veyspalveluissa hoitotakuu toteutui.

Sairaalapalvelut

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena akuutin kotihoidon (Kotiaku) aloit-
tamista kesällä 2015. Tämän avulla on kotiutus erikoissairaanhoidosta mah-
dollistunut ilman terveyskeskuksen osastojaksoja.

Toiminnan tavoitteena on vähentää sairaalan hoitopäiviä sekä erikoissai-
raanhoidossa että terveyskeskuksen osastolla. Akuutti kuntoutus- ja jatkohoi-
to-osaston (AKU) hoitojaksojen keskimääräinen pituus on selvästi lyhenty-
nyt.

Potilaiden hoito kotona tukee itsenäistä kotona pärjäämistä. Palvelua tarjo-
taan koko kunnan alueella.

Hoitopäivien määrä on laskenut edellisvuodesta. HUSilta on odotettavissa pa-
lautusta noin miljoona euroa, josta päätös tosin tehdään vasta HUSin valtuustos-
sa kesällä 2016. Palautusta ei ole kirjattu vuoden 2015 tilinpäätökseen.

HUS vähentää psykiatrista laitoshoitoa ja siksi hoitopäivien määrä vähenee.
HUS valtuusto päätti 15.6 kokouksessaan palauttaa vuoden 2015 ylijäämän
kunnille. Tuusulan osuus oli 1,266 milj. euroa.

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ostopalvelujen tarve
kasvaa edelleen. Tehostetun palveluasumisen jonossa oli vuoden 2015 lopus-
sa seitsemän henkilöä ja Riihikalliossa tulee olemaan jonkin verran vähem-
män paikkoja kuin Tuuskodossa.
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Vanhusten tehostetun palveluasumispaikkatarpeen ennakoidaan kasvavan
tulevina vuosina. Kun vanhusten pitkäaikaishoidolla ei ole Tuuskodon Riihi-
kallioon muuton jälkeen käytettävissä laitoshoitopaikkoja muutamaa Kilja-
van sairaalan hoitopaikkaa lukuun ottamatta, vanhusten ympärivuorokauti-
sen pitkäaikaishoivan paikkatarve kohdistuu tehostetun palveluasumisen
paikkoihin. 75- vuotta täyttänyt väestö tarvitsee ympärivuorokautisen pitkä-
aikaishoivan paikkoja noin 8 %:lle 75-vuotialle väestöstä. Viime vuodet kes-
kimääräinen hoitopaikkojen vuosittainen lisätarve on ollut n.10 hoitopaik-
kaa. Väestöennusteiden perusteella vuodesta 2018 alkaen vuosittainen lisä-
paikkatarve nousee n. 15 hoitopaikkaan.

Tuuskodon toiminnat korvaavassa uudessa Riihikallion tehostetun palvelu-
asumisyksikössä on 7 hoitopaikkaa vähemmän kuin Tuuskodossa. Hoitopaik-
kamäärätarpeen kasvun perustella on ennakoitavissa, että vuonna 2018 kun-
nan ostamien vanhusten tehostetun palveluasumispaikkojen määrä ylittää
kunnan itsensä tuottamien hoitopaikkojen määrän.

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on vielä kaukana valtakunnallisesta
suosituksesta. Palvelun saamisen kriteerien kiristyminen vaikuttanee tuen
piiriin hakeutuvien määrään.

Omaishoidon tuen piirissä olevien 75- vuotta täyttäneiden määrä on vain
runsaassa puolessa siitä mitä valtakunnallisessa suosituksessa toivotaan.
Tämän eron kiinni kurominen on vaikeaa, koska 75-vuotiaiden määrä koko-
ajan lisääntyy ja pieni lisäys ei kuro suositustasoa umpeen. Omaishoidon tu-
en tiukat saamiskriteerit eivät ole ainoa tekijä, joka vaikeuttaa määrän kas-
vua. Omaishoidon suosion kasvuun on pyritty viime vuosina etsimään aktii-
visesti Tuusulassa keinoja, joilla omaishoitajien tukea ja jaksamista saatai-
siin parannettua. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. Kiljavan sairaalan
omaishoitokuntoutusjaksot, omaishoidon vapaan palveluseteli ja omaishoita-
jien sijaisapu-palvelu.

Tarkastuslautakunta toteaa positiivisena asiana sen, että ikäihmisten perhe-
hoidon kehittäminen on lähtenyt liikkeelle. Toimintaohjeet hyväksyttiin
vuoden 2015 lopulla.

Ikäihmisten perhehoidosta toivotaan uutta palvelumuotoa korvaamaan osit-
tain kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista. Tuusulassa ikäihmisten per-
hehoito käynnistyy vuoden 2016 aikana.

Ehdotus
Stp Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen

VALTUUSTOLLE yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan
vuoden 2015 arviointikertomukseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 459

Arto Nätkynmäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä
klo 7.50-17.52.

_________

TL § 69/30.8.2016 Valtuusto on kokouksessaan 6.6.2016 § 61 käsitellyt tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta vuodelta 2015 ja velvoittanut kunnanhallituksen ryhty-
mään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuus-
tolle lokakuun 2016 aikana. Lautakuntia velvoitetaan käsittelemään omalta
osaltaan arviointikertomuksen sisältämiä havaintoja.

Tekninen toimi - tekninen lautakunta

Tarkastuslautakunta ei ole raportissaan teknisen lautakunnan osalta nostanut
esille mitään erityisiä kysymyksiä tai pyytänyt selvityksiä, vaan lähinnä kir-
jannut eräitä edellisessä ja nyt käsiteltävänä olevassa toimintakertomuksessa
todettuja tietoja.

– Toimintakate oli 434 000 euroa edellisvuotta parempi. Henki-
lökunnassa tapahtui monia muutoksia eikä avoimia paikkoja
saatu nopeasti täytettyä, lisäksi yksikköä kuormittivat pitkät
sairaslomat. Vähäluminen talvi ja energiakatselmusten perus-
teella tehdyt korjaustoimenpiteet vaikuttivat em. syiden lisäksi
toimintakatteen muodostumiseen.

– KuntaPro on aiheuttanut edelleen ylimääräistä työtä.

– Henkilöresurssien pienuudesta johtuen kehityshankkeista on
jouduttu siirtämään ja reagointi aloitteisiin vastaamiseen on hi-
dastunut.

– Energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen laskennalli-
nen energiansäästötavoite, 9 % vuoden 2008 kulutuksesta, on
saavutettu. Tästä huolimatta energiansäästötoimenpiteitä on
syytä jatkaa. Toiminnasta tulisi myös raportoida verraten toteu-
tumaa laskennallisiin arvoihin.

KETS-raportointia tullaan parantamaan tarkastuslautakunnan toivomuksen
mukaisesti raportoimalla myös energiasäästön toteuma laskennallisiin arvoi-
hin. Verrattaessa vuoden 2015 energiasäästön toteumaa vuoteen 2014, saa-
vutetusta kokonaissäästöstä 3 % oli rakennustilavuuden pienemisestä johtu-
vaa ja 3 % oli sään vaikutusta (vuosi 2015 oli lämpimämpi vuosi kuin 2014).
Todellinen energiansäästö oli noin 3 %.

Kunnallistekniikka

Tarkastuslautakunta totesi merkittävimmät kunnallistekniikan rakennuskoh-
teet. Nämä ovat olleet Peltokaaren melueste, Tuusulanjoentien silta, mt152:n
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parannus Haarakaaren/Pakkasraitin liittymässä, päällystystyöt ja Paloaseman
kaava-alue. Mt152:n liittymäparannuksen tarkastuslautakunta totesi paranta-
van liikenneturvallisuutta. Meluesteen ja puistojen rakentamisen toivottiin li-
säävän Peltokaaren alueen houkuttelevuutta.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että
joukkoliikenteen kustannuksia ja rahoitusta on vaikea arvioida etukäteen.
Liikennöitsijöiden tarjoamat hinnat samoille reittiväleille ovat viime vuosina
poikenneet huomattavasti. Kuntarajat ylittävien vuorojen osalta rahoitus
muiden kuntien ja valtion osalta on vaikea arvioida etukäteen. Myöskään
lipputulojen määrää ei aina pystytä ennustamaan riittävällä tarkkuudella.
Tämä tuottaa ongelmia määrärahojen budjetoinnissa.

Uusien bussivuorojen lanseeraus ei aina saavuta nopeasti kuntalaisia. Tarkas-
tuslautakunta ehdottaakin tiedotuksen parantamista uusista bussivuoroista ka
niihin tehtävistä muutoksista. Mobiilisovellukset voisivat parantaa käyttäjä-
kokemuksia.

Liikennöitsijöiltä saadaan kuukausittain raportit vuorojen täyttöasteesta, mut-
ta yksittäisten vuorojen täyttöasteesta ei ole tietoa.

Joukkoliikenne on vetovoimatekijä ja se tulee nähdä palveluna, ei kustannus-
tekijänä. Tarkastuslautakunta kannustaakin valtuustoa sitoutumaan laadit-
tuun joukkoliikennestrategiaan ja määrätietoiseen kehityssuunnitelmaan.

Joukkoliikenneyksikkö pyrkii osana liikenteen hallintaa kehittämään ja pa-
rantamaan joukkoliikenteen tiedotustoimintaa yhdessä sopimus- ja yhteis-
työkumppanien sekä kunnan tiedotusasiantuntijoiden kanssa. Asia vaatii ai-
kaisempaa enemmän huomiota, koska kerralla tapahtuvat muutokset ovat lii-
kenteen hankintamallien vuoksi aiempaa laajempia ja merkittävämpiä. Kun
kohteena on seudullinen liikenne, tiedotuksen järjestämisessä on myös kyse
sopimus-, vastuu- ja kustannusjakokysymyksistä. Yleisesti hyödyllisten mo-
biilisovellusten toiminta joukkoliikenteen saralla edellyttää laajan tietomää-
rän hallintaa sovellusten taustalla, sekä joukkoliikennetoimijoiden yhteistyö-
tä. Valmiutta kuntavetoiseen ja resurssivaatimukseltaan kunnalle soveltuvaan
sovelluskehitystyöhön ei tällä hetkellä ole. Nykytoiminnassa keskitytään
mm. siihen, että kunnan hallinnassa olevat joukkoliikennejärjestelmään liit-
tyvät tiedot ovat valtakunnallisissa rekistereissä ajan tasalla, jotta ne ovat ny-
kyisten ja tulevien sähköisten palvelujen hyödynnettävissä.

Kunnassa on aloitettu selvitys mahdollisuuksista liittyä HSL:ään. Lopputu-
loksesta riippumatta kunnan on tarkistettava joukkoliikennestrategiansa uu-
delleen.
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Ympäristötekniset palvelut

Tarkastuslautakunta totesi, että kaivulupien myönnössä on otettu käyttöön
sähköinen palvelu ja käyttöä laajennetaan vuonna 2016 yksityistieavustusten
hakuun.

Tilakeskus

Tarkastuslautakunta totesi, että kiinteistönhoidon kulut olivat 0,5 milj. euroa
talousarviota pienemmät ja kunnan käytössä olevien tilojen bruttoalaa saatiin
pienennettyä 2,8 %. Korjausvelan suuruuta seurataan aktiivisesti, eikä se ole
kasvanut. Tilakeskuksen päällikön ja isännöitsijän virkoja ei ole täytetty
vaan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin.

Sisäiseen pääomavuokraan kuuluvaa korjausvastiketta kerättiin 5,6 milj. eu-
roa, mutta korjausinvestointeihin käytettiin vain 4,2 milj. euroa. Tarkastus-
lautakunta muistuttaa, että korjausvastike on tarkoitettu rakennusten pitämi-
seen käyttökelpoisena ja kerätty summa tulisi varata kokonaisuudessaan tä-
hän tarkoitukseen.

Kunnanvaltuuston 31.3.2014 hyväksymä salkutus seuraavien kymmenen
vuoden aikana myytävistä kiinteistöistä on tarkastuslautakunnan huomion
mukaan edennyt hitaanlaisesti. Myöskään kaikkia kunnan kiinteistöjä ei ole
salkutettu.

Myös tekninen toimi katsoo, että kunnan käyttöomaisuuden hoidon kannalta
korjausvastike tulisi korvamerkitä ja ohjata täysimääräisesti rakennusten
kunnossapitoon. Kunnan budjetin tasapainottamiseksi tähän ei kuitenkaan
ole ollut vielä mahdollisuutta.

Tilakeskus on aloittanut koko kunnan kiinteistöomaisuuden salkutustyön.
Tavoite on saada työ valmiiksi vuoden 2017 aikana. Ensimmäisessä vaihees-
sa tehdään kiinteistöjen salkutusehdotus teknisestä ja laadullisesta näkökul-
masta. Teknisen salkutuksen jälkeen tehdään toiminnallinen salkutus yhteis-
työssä kasvatus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Näiden yhteissummana tuotetaan kunnan kaikkien kiinteistöjen lopullinen
salkutus. Jotta salkutuksen tulokset voidaan laittaa käytäntöön, tulee kuntaa
lisäksi laatia kiinteistöstrategia, jotta tulevaisuuden toimintatavat ja omista-
misen linjaukset saadaan määriteltyä ja päätettyä. .Strategisia linjauksia ovat
mm. kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja käyttö, m2/hlöä -
tavoitteet, peruskorjausten suhde uudisrakentamiseen, rahoitusmallit (omis-
taminen, ostaminen, leasing, elinkaarimallit, jne.) ja kiinteistöomaisuuden
kehittäminen esim. myyntiä varten.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on toimitettu jäsenil-
le oheismateriaalina.
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Ehdotus
Ytp Tekninen lautakunta päättää

– antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon tarkastuslautakun-
nan tekemistä huomioista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Rakltk § 34/30.8.2016 Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa Tuusulan kunnan
hallinnosta ja taloudesta vuodelta 2015. Kunnanvaltuusto on 6.6.2016 § 61
merkinnyt arviointikertomuksen tiedokseen sekä velvoittanut kunnanhalli-
tuksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden
johdosta ja raportoimaan näistä toimista valtuustolle viimeistään lokakuun
2016 aikana.

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on käsitellyt kunnan toiminta-
strategiaa, henkilöstöä, taloutta ja investointeja sekä toimialojen tavoitteiden
toteutumista.

Toimialakohtaisessa tarkastelussa arviointikertomuksessa esitetään raken-
nusvalvonnan osalta seuraavaa:

Rakennuslautakunta
Myönnettyjen rakennuslupien ja ilmoitusten yhteismäärä on pienentynyt.
Huoneistoille myönnettiin 153 rakennuslupaa (2014: 387 kpl ja 2013: 294
kpl), eniten lisäystä oli rivi- ja ketjutalojen asuntojen määrässä. Tilastointi-
tapa muuttui, joten lukuja ei voi suoraan verrata toisiinsa.

Lupapiste-palvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2015, myös paperiset hake-
mukset hyväksyttiin. Rakennusvalvonta osallistui myös Lupapiste-arkiston
pilotointiin, jossa asiakirjat arkistoitiin sähköisesti. Kesäkuussa otettiin käyt-
töön valtakunnallinen rakennustunnus (VTJ-PRT), jossa kaikki Tuusulan ra-
kennukset saivat pysyvän tunnuksen. Tarkastuslautakunta kannustaa ohjaa-
maan ja lisäämään asiakkaiden sähköisten palveluiden käyttöä.

Suurimpia/merkittävimpiä rakennuslupia olivat Roinilanpellon päiväkoti
Kellokoskella, Riihikallion hoivakoti, Hyrylän keskustan asuinkerrostalo
(Upseerinhovi), Focus-alueen varastokeskus ja Tenniskeskuksen liikuntahal-
li.

Merkittävistä kohteista valmistuivat Bostonin alueen kerrostalot ja rivitalot,
logistiikkavarasto (Stockmann) ja Hyökkälän pienkerrostalot.

Arviointikertomuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mihin lautakunnan tu-
lisi puuttua.
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Ehdotus
Jrt Rakennuslautakunta päättää merkintä tarkastuslautakunnan arviointikerto-

muksen tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Lilli Salmi jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

_________

Vesi § 18/21.9.2016 Valtuusto on kokouksessaan 6.6.2016 § 61 käsitellyt tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta vuodelta 2015 ja velvoittanut kunnanhallitusta ryhty-
mään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuus-
tolle lokakuun 2016 aikana.

Vesihuoltoliikelaitos johtokunta

Tarkastuslautakunta ei ole raportissaan liikelaitoksen osalta nostanut esille
mitään erityisiä kysymyksiä tai pyytänyt selvityksiä, on lähinnä kirjannut
eräitä toimintakertomuksessa todettuja tietoja.

Tuusulan kunta on asettanut Tuusulan Veden tuottovaatimukseksi 6,5 % pe-
ruspääomasta. Tuusulan Vesi tuloutti kunnalle 487 500 euroa, joten tuottota-
voite saavutettiin. Tuusulan Vesi varautui lähitulevaisuuden isoihin inves-
tointihankkeisiin nostamalla veden käyttömaksuja 3 %, jäteveden käyttö-
maksua 5 % ja liittymismaksuja 10 % 1.3.2015 alkaen.

Merkittävimpiä rakentamiskohteita vuonna 2015 olivat Jokelan Peltokaaren
alueen, Paijalannummentien perusparannuksen ja Kaarnatien perusparannuk-
sen jatkorakentamiset, Kellokosken Torpparintien perusparannuksen jatko-
rakentaminen ja Linjapuisto II runkovesihuoltolinjan rakentaminen.

Tuusulan Veden yksi vuoden 2015 vuositavoitteista oli riskienhallinnan ke-
hittäminen valtakunnallisen vesihuoltolaitoksille tehdyn mallin mukaisesti.
Malli valmistui loppuvuodesta ja käytännön testaus alkaa 2016.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on toimitettu jäsenil-
le oheismateriaalina.

Lisätiedot:  liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563

Ehdotus
Vlj Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

– merkitä asian tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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_________

Nultk § 20/22.9.2016 Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2015 kokouk-
sessaan 6.6.2016 § 61. Arviointikertomus on sähköisen esityslistan liitteenä.
Lautakuntia velvoitetaan käsittelemään omalta osaltaan arviointikertomuksen
sisältämiä havaintoja. Vuoden 2015 arviointikertomuksen seurantaraportti on
liitteenä.

Lisätiedot: vs. nuorisotyönpäällikkö vs. Jaana Kellosalmi, p. 040 314 2217

Ehdotus
nutp Nuorisolautakunta päättää

– merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja sen seurannan
tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 320/26.9.2016 Kulttuurilautakunta ja liikuntalautakunta käsittelevät asiaa 28.9.2016.

Talous- ja tietohallinnon antama vastine on liitteenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– ottaa asian valtuuston esityslistalle

– tehdä ehdotuksensa valtuustolle 3.10. pidettävässä kokoukses-
sa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kultk § 42/28.9.2016 Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2015 kokouk-
sessaan 6.6.2016 § 61. Arviointikertomus on sähköisen esityslistan liitteenä.
Lautakuntia velvoitetaan käsittelemään omalta osaltaan arviointikertomuksen
sisältämiä havaintoja.  Vuoden 2015 arviointikertomuksen seurantaraportti
on liitteenä.

Lisätiedot: kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola, p. 040 314 3401
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Ehdotus
ksj Kulttuurilautakunta päättää

– merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja sen seurannan
tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Liikltk § 19/28.9.2016 Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2015 kokouk-
sessaan 6.6.2016 § 61. Arviointikertomus on sähköisen esityslistan liitteenä.
Lautakuntia velvoitetaan käsittelemään omalta osaltaan arviointikertomuksen
sisältämiä havaintoja. Vuoden 2015 arviointikertomuksen asioiden seuranta-
raportti on liitteenä.

Lisätiedot: liikuntapäällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Ehdotus
lip Liikuntalautakunta päättää

– merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja sen seurannan
tiedokseen.

---

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Ceder esitti seurantaraporttiin li-
sättäväksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta seuraavan kappaleen:

”Tarkastuslautakunta yhtyy liikuntalautakunnan vastauksessaan esille tuo-
miin liikuntaeroihin mm. ikäihmisten välillä. Liikunnan monipuolistamisella
on positiivisia vaikutuksia terveys- ja toimintakykyerojen kaventamiseen.
Tarkastuslautakunta korostaakin yhteistyön merkitystä varsinaisten liikunta-
järjestöjen lisäksi myös erityisesti sosiaali- ja terveystoimen, eläkeläisjärjes-
töjen ja ikäihmisten neuvoston kanssa.”

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä ylläolevan kappaleen liikuntalauta-
kunnan arviointikertomuksen seurantaraporttiin.

Ehdotus
lip Liikuntalautakunta päättää

– merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja sen seurannan
tiedokseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Khall § 333/3.10.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä annetut selvitykset tiedoksi
– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä annetut selvitykset tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 87/10.10.2016 Liite nro 87

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä annetut selvitykset tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
lautakunnat
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Dno KAAV:595 /2016

88 § MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 53 §:N MUKAINEN
RAKENNUSKIELTO, JOKELAN PALOJOENPUISTON ALUE

Kuntakehityslautakunta  § 62 19.6.2012
Kunnanhallitus § 294 06.08.2012
Valtuusto § 83 3.9.2012
Kuntakehityslautakunta § 77 11.6.2014
Kunnanhallitus § 304 16.06.2014
Kuntakehityslautakunta  § 100 17.8.2016
Kunnanhallitus § 281 22.08.2016

Kkl § 62/19.6.2012 Maankäyttö ja rakennuslaki 53 §:

Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta
voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat
toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 §:ssä säädetään (toimenpide-
rajoitus).

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen
keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kun-
nan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin
kestää enintään kahdeksan vuotta.

Kielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai ase-
makaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Rakennuskielto on syytä asettaa voimaan alueelle, jolla rakentaminen tai
ympäristöä muuten merkittävästi muuttavat toimenpiteet saattaisivat vaikeut-
taa kaavoituksen etenemistä tai tulevan asemakaavan tavoitteiden toteutu-
mista. Rajoituksilla turvataan suunnittelun kohteena olevan alueen säilymi-
nen muuttumattomana siihen asti, kunnes kaavalla on luotu edellytykset ra-
kentamiselle tai kunnes suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei aiottu
hanke tuota estettä asetettujen maankäyttötavoitteiden toteutumiselle.

Rakennuskiellon astuttua voimaan erillistä lupaa ei tarvita myönnetyn raken-
nus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksil-
taan vähäisiin toimenpiteisiin. Luvanvaraisia uudisrakentamisen lisäksi ovat
maisemaa muuttavat hankkeet, kuten maanrakennustyöt, puiden kaataminen
ja muut näihin verrattavat toimenpiteet.

Rakennuskieltoa koskeva määräys ei ole valmistelevaa laatua oleva hallinto-
toimi, vaan MRL 190 §:n tarkoittama valituskelpoinen ratkaisu. Asian luon-
teen vuoksi rakennuskieltoa koskeva päätös voidaan MRL 202 §:n mukaan
määrätä tulemaan voimaan ennen sen lainvoimaiseksi tulemista.
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Rakennuskieltojen asettaminen

Jokelan Palojoenpuiston -asemakaavan alueelle on syytä asettaa rakennus-
kielto.

Rakennuskiellon voimassaolo

Rakennuskielto päättyy kun asemakaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman
tai viimeistään asetetun määräajan 13.06.2014 umpeuduttua.

Rakennuskieltojen asettamisen perusteet

Jokelan Palojoenpuiston-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on tul-
lut vireille 31.10.2008 vireilletulokuulutuksella, osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on ollut nähtävillä 6.-24.11.2008. Kaava on kaavoituksen vuo-
den 2012 työohjelmassa. Alue on yksityisessä omistuksessa ja voimassa ole-
vassa asemakaavassa osoitettu pääosin teollisuusalueeksi. Jokelan lainvoi-
maisessa osayleiskaavassa (Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.3.2006)
suunnittelualue on pääosin asuinaluetta (A, AP ja AO) ja virkistysaluetta (V,
VL). Kaava-alueen halki pohjois-eteläsuunnassa sekä itä-länsisuunnassa kul-
kevat lähivirkistysalueille (VL) sijoittuvat ulkoilureitit. Virkistysalueiden
keskellä olevat lammet ovat vesialuetta (W). Alueen sisäosaan on osoitettu
kortteli julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY). Radan varressa on va-
raus työpaikka-alueelle (TP) eli toimisto- ja palvelutyöpaikoille, ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle ja siihen liittyville myymälätiloille
ja varastoille. Työpaikka-alueen kaakkoispuolella rautatien (LR) varressa on
myös yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) mahdollista lämpövoimalaitosta
varten sekä teollisuus- ja pala varastoaluetta (T).

Alue on pääradan itäpuolella Jokelan keskustan läheisyydessä. Alue on ollut
teollisessa käytössä jo 1800-luvulla. Alueella on toiminut saha 1950-luvulle
ja tiilitehdas 1980-luvulle saakka. Tehdasrakennukset on sittemmin purettu.
Alueella on toiminut 1970-luvulla Tuusulan kunnan kaatopaikka. Tehdasalu-
eella ei ole ollut teollista toimintaa 1980-luvun jälkeen. Sen jälkeen alue on
suurelta osin metsittynyt ja on nyt luonnontilassa olevaa pelto- ja metsäaluet-
ta. Pääosa alueesta on havupuuvaltaista sekametsää, alueella lienee luontoar-
voja, joita tulee säilyttää. Alueella suoritettavat metsänhoidolliset toimenpi-
teet ja hakkuut voivat kuitenkin vaikeuttaa vireillä olevaa asemakaavan laa-
dintaa ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö, p. 040-3143517

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja

edelleen valtuuston päätettäväksi

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa kahdeksi vuodeksi
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13.06.2014 saakka ja että päätöstä on noudatettava MRL
202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

---

Korjataan päätösehdotukseen päivämäärä, eli rakennuskielto kahdeksi vuo-
deksi 19.6.2014 saakka ja että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla
ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
ja edelleen valtuuston päätettäväksi

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa kahdeksi vuodeksi
19.06.2014 saakka ja että päätöstä on noudatettava MRL
202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

__________

Khall § 294/6.8.2012 Liitteenä rakennuskieltokartta

Kaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 11.5.2011. Tä-
män jälkeen tekninen toimi on laatinut Palojoenpuiston kaava-alueen kunnal-
listekniikan yleissuunnitelmaa, jotta alueen teknisiä ratkaisuja on voitu sel-
vittää yleisellä tasolla ja jotta tekniikan rakentamiskustannuksia on voitu ar-
vioida tarkemmin. Kustannustason selviämisen jälkeen neuvotteluja on jat-
kettu maanomistajan kanssa. Neuvottelujen kuluessa alueella on tehty lisä-
selvityksiä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– määrätä liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaava-
muutosalueelle MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon kahdek-
si vuodeksi 3.9.2014 saakka, ja että päätöstä on noudatettava
MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hannu Haukkasalo oli asiantuntijana kokouksessa.

__________
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Valt § 83/3.9.2012 Liitteenä rakennuskieltokartta

Ehdotus Valtuusto päättää

– määrätä liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaava-
muutosalueelle MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon kahdek-
si vuodeksi 3.9.2014 saakka, ja että päätöstä on noudatettava
MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Kkl § 77/11.6.2014 Alueelle on laadittu uutta asemakaavaehdotusta ja tehty lisäselvityksiä. Val-
tuuston asettama rakennuskielto on päättymässä 3.9.2014. Asemakaavaehdo-
tukseen ehdotettavien ratkaisujen ja selvitysten perusteella todettujen suojel-
tavien arvojen säilymisen vuoksi kiellon jatkaminen on tarpeen kunnes kaa-
vamuutos on saanut lainvoiman.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja

edelleen valtuuston päätettäväksi

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon jatkamista kah-
deksi vuodeksi 31.8.2016 saakka ja että päätöstä on noudatet-
tava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 304/16.6.2014 Liitteenä karttaote

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää, että

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle määrättyä MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa jatke-
taan kahdella vuodella 31.8.2016 saakka ja että päätöstä on
noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut
lainvoiman.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 91/1.9.2014 Liitteenä karttaote

Ehdotus Valtuusto päättää, että

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle määrättyä MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa jatke-
taan kahdella vuodella 31.8.2016 saakka ja että päätöstä on
noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut
lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Kkl § 100/17.8.2016 Palojoenpuiston alueelle laaditaan edelleen uutta asemakaavaehdotusta. Val-
tuuston aiemmin asettama rakennuskielto on päättymässä 31.8.2016. Ase-
makaavan osalta on päästy eteenpäin muokaten sitä viimeisimpien selvitys-
ten edellyttämällä tavalla, mutta työ on edelleen kesken. Neuvotteluja maan-
omistajan kanssa jatketaan.

Lainvoimaisen asemakaavan mukaan aluetta toteutettaessa työpaikka-
alueena aiottu asemakaavan muutos ei voisi toteutua. Asemakaavaehdotuk-
seen ehdotettavien ratkaisujen ja selvitysten perusteella todettujen suojelta-
vien arvojen säilymisen vuoksi kiellon jatkaminen on tarpeen kunnes asema-
kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

Liitteenä rakennuskieltokartta

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja

edelleen valtuuston päätettäväksi

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon jatkamista kahdel-
la vuodella 31.8.2018 saakka ja että päätöstä on noudatettava
MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta ko-
kouksessa.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 281/22.8.2016 Liitteenä rakennuskieltokartta.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää, että

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle määrättyä MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa jatke-
taan kahdella vuodella 31.8.2018 saakka ja että päätöstä on
noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut
lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 88/10.10.2016 Liitteenä rakennuskieltokartta.

Liite nro 88

Ehdotus Valtuusto päättää, että

– liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalu-
eelle määrättyä MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa jatke-
taan kahdella vuodella 31.8.2018 saakka ja että päätöstä on
noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut
lainvoiman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
kaavoitus
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Dno KESH:973 /2015

89 § PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN

Sosiaali- ja terveysltk § 32 16.5.2016
Kunnanhallitus § 201 23.05.2016
Valtuusto § 71 13.6.2016
Kunnanhallitus § 310 12.09.2016

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-
ottokeskukset ja ryhmäkodit sijaitsevat, mutta erityisesti myös muualle kuin
Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.
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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
sovittu vuosittaista vastaanotettavien määrää. ELY-keskus ei enää käytän-
nössä hyväksy sopimuksia, joissa ei ole määritelty vastaanoton piiriin kuulu-
vien henkilöiden määrää.
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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
ratkaisuvaihtoehtoja on työstetty myös laajennetussa Kuuma asuntotarjonta-
työryhmässä 16.2.2016.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 476

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
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-
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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
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Ehdotus:
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
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Paavo Juntunen teki muutos esityksen

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.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 480

Eetu Niemelän kannatettu esitys äänestetään pohjaesitystä vastaan. Puheen-
johtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.
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.
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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:

– 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
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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
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.
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Nuorisolautakunta käsittelee asiaa 19.5. ja liikuntalautakunta 26.5.

Lisätiedot: Hannu Joensivu, 040 314 3001

Ehdotus
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-
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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.”

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:
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– 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.”

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:
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– 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.

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.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 487

_________

Valt § 71/13.6.2016

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 saman sisältöisen
lausunnon 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-
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kilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin
edellytyksin:

– 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.
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Äänestysluettelo liitteenä

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

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

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.
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Jukka Ahlgren, Karita Mäensivu, Eetu Niemelä, Jarno Ruusala ja Veijo Viiru
ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

”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.

_________

Khall § 310/12.9.2016 Valtuusto päätti 13.6.2016 § 71, että Tuusulan kunnalla on valmius vastaan-
ottaa vuonna 2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään 2017 aikana 33
kiintiöpakolaista sekä syksyn 2017 aikana 33 kiintiöpakolaista. Päätöksen
mukaisesti kuntapaikoista 50 % kohdennetaan lapsiperheisiin.

Vastaanottoasiaa valtuuston päätettäväksi valmisteltaessa kohderyhmästä
keskusteltiin Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa, ja se piti vastaanoton koh-
dentamista kiintiöpakolaisiin erityisen hyvänä asiana, koska kiintiöpakolai-
sille osoitettavia kuntapaikkoja oli tarjolla liian vähän.

Valtuuston 13.6.2016 tekemän päätöksen tultua lainvoimaiseksi voitiin aloit-
taa vastaanoton kannalta keskeisen henkilöstöresurssin maahanmuuttokoor-
dinaattorin ja pakolaisohjaajan rekrytointi.  Samalla selvitettiin mahdollisia
vastaanottoon sopivia vapautuvia perheasuntoja. Ely-keskuksen kanssa neu-
voteltiin heinäkuun alussa vastaanoton käynnistämisen tarkemmasta ajan-
kohdasta, ja kunta arvioi sen olevan lokakuussa. Kun vastaanoton mahdolli-
nen käynnistäminen lokakuussa voitiin varmistaa Ely-keskukselle 26.8.2016,
saatiin tietää, että kiintiöpakolaisten kuntapaikkatilanne oli ratkaisevasti
muuttunut ja lähes kaikille valituille oli jo voitu osoittaa kuntapaikka. Ely-
keskus kertoi, että maahanmuuttovirasto tekee valintapäätökset seuraavista
kiintiöpakolaisista marras-joulukuun vaihteessa ja saapumiset Suomeen al-
kavat aikaisintaan vuoden 2017 alussa.
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Muuttuneessa tilanteessa Ely-keskus ehdotti Tuusulan kunnalle 26.8.2016,
että kunta vastaanottaisi vuoden 2016 aikana jo valitun kahden perheen, yh-
teensä 10 henkilöä, lisäksi turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saanei-
ta (15), jotta valtuuston vahvistama 25 vastaanotettavan pakolaisen määrä
täyttyisi.

Koska kiintiöpakolaisten vastaanottotilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti,
olisi kunnan vastaanottovalmiuden tehokkuuden ja joustavuuden kannalta
perusteltua jättää vastaanoton kohdentaminen avoimeksi. Kunta voisi rea-
goida joustavammin ja nopeammin muuttuneisiin tilanteisiin ja kohdentaa
vastaanottoa esimerkiksi sen mukaisesti kuin sopivia asuntoja on saatavissa.
Samoin voitaisiin paremmin huomioida esimerkiksi mahdollisuudet lasten
valmistavan opetuksen järjestämisessä.

Laskennallisia korvauksia pakolaisten vastaanotosta maksetaan kiintiöpako-
laisista heidän maahantulopäivästä lähtien ja turvapaikkaprosessin kautta
oleskeluluvan saaneista ensimmäisestä kuntaa rekisteröitymispäivästä läh-
tien. Kunnalle alkaa kertyä henkilöstökustannuksia, kun maahanmuuttokoor-
dinaattori aloittaa tehtävässä 12.9.2016 alkaen. Laskennalliset korvaukset on
tarkoitettu kattamaan kotouttamisesta aiheutuvia kunnan kustannuksia. Las-
kennallinen korvaus on alle 7-vuotiaan osalta 6845 euroa/vuosi ja yli 7-
vuotiaan osalta 2300 euroa/vuosi. Turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan
saavien laskennallinen korvausaika on kolme vuotta, kiintiöpakolaisten osal-
ta neljä vuotta. Lisäksi valtio korvaa toimeentulotuen menot kolmelta vuo-
delta, tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset, alkukartoituksen tekemisestä
700 euroa/kpl sekä erityiskorvauksia pitkäaikaisista sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannuksista 10 vuoden ajalta.

Lisätiedot: Marja-Liisa Palosaari p. 040 3143325

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– muuttaa 13.6.2016 § 71 tehtyä pakolaisten vastaanottopäätöstä
siten, että

– vuoden 2016 aikana kunta vastaanottaa 10 kiin-
tiöpakolaisen lisäksi 15 turvapaikkaprosessin
kautta oleskeluluvan saanutta

– vuoden 2017 vastaanotto kohdennetaan ensisijai-
sesti kiintiöpakolaisiin ja puolet vastaanotosta
kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 10.10.2016 492

– oikeuttaa kunnanjohtajan tarkentamaan Ely-keskuksen kanssa
allekirjoitettua vastaanottosopimusta tältä osin.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana.

Salla Heinänen Aila Koivusen kannattamana esitti pohjaehdotukseen lisättä-
väksi, että valtuusto päättää valtuuttaa kunnanhallituksen jatkotarkennuksiin
lukumääristä poikkeamatta.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.

Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät
”jaa” ja ne, jotka kannattavat Heinäsen tekemää muutosesitystä äänestävät
”ei”. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ei-ääntä (Friman, Heinänen,
Heiskanen, Koivunen, Kuusisto, Nyman, Sorri, Seppälä, Mäki-Kuhna ja
Kervinen). Huuhtanen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Heinäsen te-
kemä muutosesitys oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 10 puoles-
ta, 1 tyhjä.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– muuttaa 13.6.2016 § 71 tehtyä pakolaisten vastaanottopäätöstä
siten, että

– vuoden 2016 aikana kunta vastaanottaa 10 kiin-
tiöpakolaisen lisäksi 15 turvapaikkaprosessin
kautta oleskeluluvan saanutta

– vuoden 2017 vastaanotto kohdennetaan ensisijai-
sesti kiintiöpakolaisiin ja puolet vastaanotosta
kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin

– oikeuttaa kunnanjohtajan tarkentamaan Ely-keskuksen kanssa
allekirjoitettua vastaanottosopimusta tältä osin

– valtuuttaa kunnanhallituksen jatkotarkennuksiin lukumääristä
poikkeamatta.

Pasi Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Marja-Liisa Palosaari oli asiantuntijana kokouksessa.
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_________

Valt § 89/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– muuttaa 13.6.2016 § 71 tehtyä pakolaisten vastaanottopäätöstä
siten, että

– vuoden 2016 aikana kunta vastaanottaa 10 kiin-
tiöpakolaisen lisäksi 15 turvapaikkaprosessin
kautta oleskeluluvan saanutta

– vuoden 2017 vastaanotto kohdennetaan ensisijai-
sesti kiintiöpakolaisiin ja puolet vastaanotosta
kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin

– oikeuttaa kunnanjohtajan tarkentamaan Ely-keskuksen kanssa
allekirjoitettua vastaanottosopimusta tältä osin

– valtuuttaa kunnanhallituksen jatkotarkennuksiin lukumääristä
poikkeamatta.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Eetu Niemelän
ja Jarno Ruusalan kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen val-
misteltavaksi.

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 asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät
”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 43 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä ja 1 tyhjä. Pu-
heenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Äänestysluettelo liitteenä nro 89A

Tämän jälkeen Eetu Niemelä Pasi Huuhtasen kannattamana esitti, että val-
tuusto päättää olla muuttamatta aikaisempaa päätöstään.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Niemelän tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä ja 1 tyhjä. Pu-
heenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi äänin
42–8, 1 tyhjä.

Äänestysluettelo liitteenä nro 89B

Päätös Valtuusto päätti

– muuttaa 13.6.2016 § 71 tehtyä pakolaisten vastaanottopäätöstä
siten, että

– vuoden 2016 aikana kunta vastaanottaa 10 kiin-
tiöpakolaisen lisäksi 15 turvapaikkaprosessin
kautta oleskeluluvan saanutta

– vuoden 2017 vastaanotto kohdennetaan ensisijai-
sesti kiintiöpakolaisiin ja puolet vastaanotosta
kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin

– oikeuttaa kunnanjohtajan tarkentamaan Ely-keskuksen kanssa
allekirjoitettua vastaanottosopimusta tältä osin

– valtuuttaa kunnanhallituksen jatkotarkennuksiin lukumääristä
poikkeamatta.

Pasi Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

ote
Uudenmaan ELY-keskus
sosiaali- ja terveystoimi
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Dno KESH:683 /2016

90 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN 31.5.2017
SAAKKA KUNTAVAALIEN AJANKOHDASTA JA UUDEN
VALTUUSTOKAUDEN ALKAMISAJANKOHDASTA JOHTUEN

Kunnanhallitus § 324 26.9.2016

Khall § 324/26.9.2016 Kuntavaalien ajankohta muuttuu lokakuusta huhtikuuhun, ja vaaleissa vali-
tun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Seuraavat kuntavaalit toimi-
tetaan huhtikuussa 2017, ja valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.

Kuntavaalit on toimitettu viimeksi lokakuussa 2012 ja niissä valittujen val-
tuutettujen toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Vaaliajankohdan muut-
tumisen vuoksi vuoden 2012 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta jatke-
taan 31.5.2017 saakka.

Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee sitä, että valtuuston toimikau-
deksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja muiden luottamus-
henkilöiden toimikausi jatkuu myös vuoden 2017 toukokuun loppuun ja
edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamus-
henkilöt. Siirtymäsäännöstä on tarkoitettu sovellettavaksi kaikkiin toimieli-
miin joiden toimikausi riippuu valtuuston toimikaudesta, eli myös niihin
toimielimiin joiden toimikausi on jaettu kahteen 2 vuoden jaksoon.

Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalin jälkeen valittujen
muiden luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännön mukaisesti vuo-
den 2016 lopussa. He ovat käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustoin-
taan tähän saakka. Tämän vuoksi kuntalain siirtymäsäännöksessä (147 §)
säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan sään-
nönmukaisen vaalikauden eli vuoden 2016 lopussa. Erolle ei vaadita muuta
erityistä syytä.

Eronneen valtuutetun tilalle kutsutaan varavaltuutettu, ja muun eronneen
luottamushenkilön tilalle valitaan uusi henkilö. Eroamisesta on ilmoitettava
kirjallisesti valtuustolle tai muulle valinnan suorittavalle toimielimelle
30.11.2016 mennessä.

Tuusulan valtuusto on valinnut toimikaudelle 2013–2016 seuraavat toimie-
limet ja luottamushenkilöt:

– Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ky yhtymävaltuusto
– Kasvatus- ja koulutuslautakunta
– Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto johtokunta
– Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto
– Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta
– Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
– Keskusvaalilautakunta
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– Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
– Kulttuurilautakunta
– Kunnanhallitus (toimikausi jaettu kahden vuoden jaksoihin)
– Kuntakehityslautakunta
– Käräjäoikeuden lautamiehet
– Liikuntalautakunta
– Nuorisolautakunta
– Poliisin neuvottelukunta
– Rakennuslautakunta
– Sosiaali- ja terveyslautakunta
– Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaos
– Tarkastuslautakunta
– Tekninen lautakunta
– Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä yhtymävaltuusto
– Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
– Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto
– Valtuuston vaalilautakunta

Kunnanhallitus on valinnut toimikaudekseen 2015–2016 seuraavat toimieli-
met:

– Elinkeinoneuvottelukunta
– Hyrylän kehittämistoimikunta
– Ikäihmisten neuvosto
– Jokelan kehittämistoimikunta
– Kellokosken kehittämistoimikunta
– Kuntauudistustoimikunta
– Lapsi- ja perheasiainneuvosto
– Nimistötoimikunta
– Riihikallion kehittämistoimikunta
– Vammaisneuvosto
– Veteraanitoimikunta

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden toimikauden jatkumises-
ta seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013–
2016 valittujen toimielinten ja luottamushenkilöi-
den toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu
uudet luottamushenkilöt.
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Luottamushenkilöille, joita asia koskee, tiedote-
taan kuntalaissa säädetystä mahdollisuudesta hei-
dän niin halutessaan erota toimestaan vuoden
2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen
perusteella. Valtuutetun toimesta tai muusta kun-
nan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitetta-
va kirjallisesti valtuustolle tai valinneelle toimie-
limelle 30.11.2016 mennessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 90/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden toimikauden jatkumises-
ta seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013–
2016 valittujen toimielinten ja luottamushenkilöi-
den toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu
uudet luottamushenkilöt.

Luottamushenkilöille, joita asia koskee, tiedote-
taan kuntalaissa säädetystä mahdollisuudesta hei-
dän niin halutessaan erota toimestaan vuoden
2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen
perusteella. Valtuutetun toimesta tai muusta kun-
nan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitetta-
va kirjallisesti valtuustolle tai valinneelle toimie-
limelle 30.11.2016 mennessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:68 /2015

91 § REINIKAINEN TUIJA, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN JA 1. VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA

Kunnanhallitus § 560 15.12.2014
Valtuusto § 5 26.01.2015
Kunnanhallitus § 298 05.09.2016

Khall § 560/15.12.2014 Valtuusto on 28.1.2013 valinnut kunnanhallituksen toimikaudeksi 2013–
2014.

Kunnanhallituksen johtosäännön 3 §:ssä todetaan seuraavaa:

"Kunnanhallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä.

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan."

Kuntalain 35 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seu-
raavaa:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan:

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva
kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esitteli-
jänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tule-
vien asioiden valmistelusta; eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimieli-
men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun-
nanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaali-
kelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edun-
valvonnasta.
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Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä."

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 kunnanhalli-
tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai
sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevan henkilöön;
eikä

4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevan henki-
löön."

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kun-
nanvaltuustoja 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

– valita toimikaudeksi 2015–2016 kunnanhallitukseen yksitoista
(11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajan
ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Valt § 5/26.1.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– valita toimikaudeksi 2015–2016 kunnanhallitukseen yksitoista
(11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajan
ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös Valtuusto päätti

– valita toimikaudeksi 2015–2016 kunnanhallitukseen seuraavat
yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jäsen Varajäsen

Friman Kari Ceder Marko
Heinänen Salla Manninen Laura
Heiskanen Sari Salonen Jussi
Huuhtanen Pasi Nieminen Eeva-Liisa
Kervinen Sanna Rosenqvist Ulla
Koivunen Aila Mäensivu Karita
Kuusisto Päivö Hyypijev Ritva
Nyman Ari Mattila Pentti
Reinikainen Tuija Sorri Liisa
Seppälä Ilkka Sipilä Jukka
Sjöblom Ilmari Mäki-Kuhna Mika

– nimetä
puheenjohtajaksi Sanna Kervisen
1. varapuheenjohtajaksi Tuija Reinikaisen
2. varapuheenjohtajaksi Päivö Kuusiston.

_________

Khall § 298/5.9.2016 Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
alkaen, jolloin hän on muuttanut Tuusulasta.

Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain (365/1995) 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, jon-
ka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päät-
tyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. varapuheen-
johtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 91/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päät-
tyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. varapuheen-
johtajan.

Päätös Valtuusto päätti

– todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päät-
tyneeksi

– valita hänen tilalleen kunnanhallituksen jäseneksi ja 1. varapu-
heenjohtajaksi Liisa Sorrin

– valita Sorrin varajäseneksi Liisa Palvaksen.

ote
Reinikainen Tuija
Sorri Liisa
Palvas Liisa
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:637 /2016

92 § REINIKAINEN TUIJA, TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ EROAMINEN JA
UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus § 526 17.12.2012
Valtuusto § 20 28.1.2013
Kunnanhallitus § 299 05.09.2016

Khall § 526/17.12.2012 Kuntalain 81 §: ssä todetaan seuraavaa: “Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttä-
vät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuk-
sessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.

Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous-
edustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kun-
nan muu toimielin.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovit-
tava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti”.

Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymään toimielimiin on
henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluontei-
sessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-
seneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltä-
vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen
kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien val-
tuutettuja.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:ssä sääde-
tään seuraavaa: “Yhtymävaltuustossa on neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta
ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee neljä
varsinaista ja neljä varajäsentä.”
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Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh-
teistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tu-
lee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään eh-
dokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien
mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudeksi 2013–2016 Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 20/28.1.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– valita toimikaudeksi 2013–2016 Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Valtuusto päätti

– valita toimikaudeksi 2013–2016 Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat neljä (4) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet
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Jäsen Varajäsen

Lappalainen Ismo Piippo Antti
Maula Pirjo Kylliäinen Marjut
Riola Jouko Rautio Sampsa
Sorri Liisa Reinikainen Tuija.

_________

Khall § 299/5.9.2016 Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
alkaen Tuusulasta poismuuton vuoksi.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä

– valita Liisa Sorrille henkilökohtaisen varajäsenen Tuusulan
seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 92/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä

– valita Liisa Sorrille henkilökohtaisen varajäsenen Tuusulan
seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
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– valita Liisa Sorrin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuusulan
seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Margita
Winqvistin.

ote
Reinikainen Tuija
Winqvist Margita
Sorri Liisa
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:19 /2015

93 § HONKANIEMI SEPPO, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI

Kunnanhallitus § 514 17.12.2012
Valtuusto § 8 28.1.2013
Kunnanhallitus § 281 17.06.2013
Valtuusto § 109 2.9.2013
Kunnanhallitus § 15 12.01.2015
Valtuusto § 14 26.01.2015
Kunnanhallitus § 80 09.02.2015
Valtuusto § 47 16.3.2015
Kunnanhallitus § 203 23.05.2016
Valtuusto § 69 06.06.2016
Kunnanhallitus § 295 05.09.2016

Khall § 514/17.12.2012 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan johtosäännön 2 §:n mukaan valtuusto va-
litsee lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtai-
sen varajäsenen.

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, kun-
nan 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 ase-
massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellai-
nen 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 rinnastettavas-
sa 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.
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Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää-
rän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 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

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä
ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikau-
deksi 2013–2016

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 8/28.1.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä
ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikau-
deksi 2013–2016

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Valtuusto päätti

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan seuraavat yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi 2013–2016

Jäsen Varajäsen

Ahonen Lea Aulanko Aila
Airikka Jerry Vainio Erkki
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Alanko Matti Luode Toni
Avellan Monica Karhu Ulrika
Honkaniemi Seppo Noro Seppo
Hyypijev Ritva Ojala Sanna
Kinnunen Kari Rautio Sampsa
Manninen Laura Laitinen Sarianna
Nepponen Salme Seuna Soile
Tamminen Sami Ilkas Jani
Visuri Päivi Juntunen Asta

– nimetä

puheenjohtajaksi Laura Mannisen
varapuheenjohtajaksi Matti Alangon.

_________

Khall § 281/17.6.2013 Monica Avellanin varajäseneksi valittu Ulrika Karhu on pyytänyt eroa hen-
kilökohtaisista 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

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 109/2.9.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– valita Monica Avellanin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi Karin Åhmanin.

__________

Khall § 15/12.1.2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet Salme Nepponen ja Sami Tammi-
nen ovat pyytäneet eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 14/26.1.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– valita Nepposen tilalle Ari Weckmanin ja Tammisen tilalle Sa-
rianna Laitisen sekä Laura Mannisen varajäseneksi Essi Piiroi-
sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________
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Khall § 80/9.2.2015 Ari Weckmanin varajäsen Soile Seuna on pyytänyt eroa henkilökohtaisista
syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 47/16.3.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– valita Seunan tilalle kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajä-
seneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mirka Kovalaisen

_________

Khall § 203/23.5.2016 Ritva Hyypijevin varajäsen Sanna Ojala on pyytänyt eroa kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 69/6.6.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– valita Ritva Hyypijevin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi Heli Uddin.

Puheenjohtaja ilmoitti klo 0.40, että kokous keskeytetään ja sitä jatketaan
13.6.2016 klo 19.

_________

Khall § 295/5.9.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Seppo Honkaniemi on muuttanut
Tuusulasta 1.6.2016, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. luot-
tamustoimeen.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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Valt § 93/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– valita hänen tilalleen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäse-
neksi Heikki Leinosen.

ote
Honkaniemi Seppo
Leinonen Heikki
kasvatus- ja koulutuslautakunta
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:878 /2015

94 § HONKANIEMI SEPPO, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA

Kunnanhallitus § 6 07.01.2013
Kunnanhallitus § 210 29.04.2013
Valtuusto § 75 13.05.2013
Kunnanhallitus § 406 28.09.2015
Valtuusto § 139 12.10.2015

Khall § 210/7.1.2013 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita
heitä enemmän.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot
tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa,
mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Käräjäoikeuslaissa säädetään lautamiehistä seuraavaa: "Lautamiehen tulee
olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyt-
tänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö."

Maanmittaustoimisto esittää, että kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen
tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus
suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös
aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa.
Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jat-
kuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa
tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja oman-
tuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee kenel-
lekään vääryyttä mistään syystä.

Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan tasa-arvolain
määräyksiä.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudeksi 2013–2016 kymmenen (10) kiinteistötoi-
mitusten uskottua miestä.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto Ari Nymanin
kannattamana esitti, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
valitsee 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudeksi 2013–2016 11 kiinteistötoimitusten uskot-
tua miestä.

__________

Valt § 23/28.1.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– valita toimikaudeksi 2013–2016 11 kiinteistötoimitusten uskot-
tua miestä.

Päätös Valtuusto päätti

– valita toimikaudeksi 2013–2016 seuraavat 11 kiinteistötoimi-
tusten uskottua miestä

Honkaniemi Seppo
Kortesmaa Helena
Lukkanen Satu
Malmlund Maija
Maula Juho
Rahkala Pirjo
Reinikkala Vesa
Riola Jouko
Räsänen Taito
Tolvanen Tuula
Udd Vilho.
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__________

Khall § 14/29.4.2013 Satu Lukkanen on ilmoittanut, ettei hän voi toimia kiinteistötoimitusten us-
kottuna miehenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

– valita uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen Satu Lukka-
sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 75/13.5.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

– valita uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen Satu Lukka-
sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

– valita kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Satu Lukkasen
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marju Karlssonin.

__________

Khall § 406/28.9.2015 Muutettuaan Tuusulasta Vesa Reinikkala ei ole enää vaalikelpoinen toimi-
maan Tuusulan kunnan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
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– todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimi-
tusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Vesa Reinikkalan tilalle uuden kiinteistötoimitusten us-
kotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 139/12.10.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimi-
tusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Vesa Reinikkalan tilalle uuden kiinteistötoimitusten us-
kotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimi-
tusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Vesa Reinikkalan tilalle Vesa-Matti Heikkilän kiinteistö-
toimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

_________

Khall § 296/5.9.2016 Muutettuaan Tuusulasta Seppo Honkaniemi ei ole enää vaalikelpoinen toi-
mimaan Tuusulan kunnan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoi-
mitusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Honkaniemen tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun
miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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Valt § 296/5.9.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoi-
mitusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Honkaniemen tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun
miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoi-
mitusten uskottuna miehenä on päättynyt

– valita Honkaniemen tilalle kiinteistötoimitusten uskotuksi mie-
heksi Jari Immosen.

ote
Honkaniemi Seppo
Immonen Jari
Etelä-Suomen maanmittaustoimisto
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:1105 /2015

95 § HEVOSURHEILUKESKUKSEN KAAVOITTAMINEN, ALOITE

Valtuusto § 184 7.12.2015
Kuntakehityslautakunta  § 98 17.8.2016
Kunnanhallitus § 284 22.08.2016

Valt § 184/7.12.2015 Sari Vilén esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:

”Tuusulaan esitetään kaavoitettavaksi hevosurheilukeskus tuomaan vetovoi-
maa uusille asukkaille ja tukemaan alueen monia hevosalan harrastajia ja eri
alojen yrittäjiä.

Uudellamaalla ei ole hevosurheilulle kansainväliset mitat täyttävää kilpailu-
aluetta. Lähin löytyy Ypäjältä ja Niinisalosta. Keravan maastot eivät vedä
enempää käyttäjiä.

Uudellamaalla on hevosharrastajia monta tuhatta, Tuusulassa yksistään n
1000 harrastajaa ja hevosia n. 450.

Hevosharrastus ja kilpailut tuo työpaikkoja! Jo 10 hevosen hoito luo yhden
työpaikan. Välineet; valjaat, loimet, kärryt, harrastajan vaatteet, kypärät jne.
tuovat tarvike myyjillemme työtä ja tallien rakentaminen ja ylläpito työllistää
alueen rakentajia. Hevosharrastus työllistää myös välillisesti, viljelijöitä, ho-
telleja, lääkäreitä, seppiä, opettajia ja autoliikkeitä. 25 % maanviljelijöiden
tuotannosta menee jo nyt hevosille. 40 milj. €/vuosi Suomessa. Kisaviikon-
loppuna kisoissa on startteja noin 200–300 ja ratsukkoja 150–200 ympäri
maata. Näiden majoittaminen ja ruokkiminen kisaviikonloppuna tuo kaivat-
tuja lisäeuroja kuntaamme.

Ketkä harrastaa

Ravit, ratsastus, koiraurheilulajit ovat läpi elämän kaikenikäisten lajeja ja
sukupolvien välistä kuilua ei esiinny näissä lajeissa. Ratsastus on nostanut
harrastajalukuja tasaisesti, vuoden 1994 tilastoissa harrastajia oli 22 000 ja
2012 yli 100 000 harrastajaa Suomessa. Hevosurheilu on myös yksi kal-
leimmista lajeista. Hevosbisneksessä pyörii paljon rahaa, n.
1200 €/kk/hevonen.

Kyseessä on siis miljoonaluokan bisnes, hyvän, läpi elämän kantavan harras-
tuksen lisäksi.

http://slu-fi-
bin.directo.fi/@Bin/c95aa882013ad35972a01e92336e89a3/1374748525/appl
ication/pdf/3244706/Liikuntatutkimus_aikuiset_2009_2010.pdf.
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Ratsastus on nuorten, murrosikäisten tyttöjen ja keski-ikäisten naisten 11.
suosituin harrastus. Tuusulassa ei olla satsattu naisurheilulajeihin samalla
mitalla kuin miesvaltaisiin lajeihin. (jäähalli, jalkapallohalli, tekonurmi jne).
Hevosyrittäjillä on kovat investointikulut jo muutoinkin, olisi hieno käden-
ojennus näille alan yrittäjille ja harrastajille kun hyvä treeni- ja kisa-alue tuli-
si kunnalta. Kunnat tukevat monin eri tavoin yrittäjyyttä ja liikuntaa mm.
jää- ja jalkapallohallein.

Hyöty
Hevosia käytetään myös erilaisissa terapiahoidoissa: kehitysvammaisten li-
hasjäykkyyksien rentouttamiseen, psyykkisten ongelmien hoitoon, ongel-
manuorten käytöshäiriöiden ohjaamiseen ja nämä hoidot kuuluvat vielä
KELA:n korvauksien piiriin.

Meidän kuntapäättäjien tulee ymmärtää hevostalouden vetovoimatekijät,
toimintatavat ja alan merkitys täällä asuville ihmisille ja Tuusulalle vetovoi-
maisena ulkoilu ja harraste kuntana. Lisäksi tulisi ymmärtää sujuvan yhteis-
työn merkitys hevosharrastajien kanssa puolin ja toisin.

Ulkoilu ja matkailu

Hevosurheilukisat tuo mukanaan majoituspalvelu tarvetta, etenkin viikonlo-
puille, matkailijoita ja yleisöä kisoihin. Keski-Uudenmaan ja Tuusulan kan-
nattaa keskeisen sijaintinsa vuoksi jo lähteä profiloitumaan Uudenmaan ul-
koilu- ja viheralueena sekä matkailu kohteena. Näin meillä olisi mahdolli-
suus säilyttää luontomme, kosketus eläimiin, ulkoilualueet ja historialliset
alueet virkistyskäytössä ja parantaa julkista liikennettä kohteisiin.

Kolmannen sektorin yhdistystoiminta

Alueemme hevosyhdistykset mm Tuur, Uhu, Thys saisivat kisa-alueesta
toimintaansa tarvitsemiansa tuloja, järjestäessään kisoja ja kahvion tuotoista.
Pystyisivät tukemaan nuoria harrastajia järjestämällä koulutuksia, lupamak-
suja ja stipendejä näillä tuotoilla. Samalla harrastusta saataisiin mahdollisesti
pienituloistenkin perheiden saataville.

Kisa-alueen sijainti

Tuusulassa on useita alueita, jotka soveltuisivat kansainväliset mitat täyttä-
vän hevosurheilukeskuksen toimintaan. Alue tulee saada hyvien kulkuyh-
teyksien päähän. Esim. Nuppulinnassa aseman tuntumassa on kunnan omis-
tama ehkä sopiva alue tai Hyrylän urheilukeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä olevalle alueelle tai muu vastaava hyvien kulkuyhteyksien saatavilla
oleva alue.

Kaavoitettavan alueen tulisi olla sellainen, jonne on mahdollista rakentaa
katsomollinen maneesi, jonka yhteydessä voisi toimia mm kahvio. Keskuk-
sessa tulisi olla KV-kisa-alueen tasoinen kenttäratsastus alue, ravirata ja rat-
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sastus- ja estekisa-alueet sekä riittävä parkkipaikka. Jotta saadaan yrittäjille
kannattavuutta, tulisi kaavoituksen antaa mahdollisuus rakentaa alueelle kou-
lutus-/kokoustiloja sekä muita oheistiloja, joita ko. toiminta tarvitsee esim.
kuntosali, huoltotila hevosille sekä talli/talleja yrittäjiä ja kisoja varten.

Esitän edelleen, että kunnan toimesta selvitetään onko yrityksiä, joilla olisi
halukkuutta rakentamiseen ja sen rahoittamiseen.

Myös kunnan eläinlääkäripalvelut voisivat toimia alueella. Alueen hevoshar-
rastajat voisivat tulla arkisin treenaamaan alueelle. Heitä varten olisi pesu-
paikkoja ja valaistus alueella korvausta vastaan. Alue toimisi myös koira har-
rastajille kisa- ja treenialueena sekä alueen asukkaille ulkoilualueena.

LINKKEJÄ joista saa lisää tietoa
http://www.hippolis.fi/hevoset_ja_yhteiskunta
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Hevoset_ja_yhteiskunta/
Matkaraportti%20Hevoset%20ja%20yhteiskunta%20Ruotsi%2027.2-
2.3.2014.pdf
http://www.julmyrahorsecenter.se/
Ersta Sköndal Högskola, Tukholma
http://www.esh.se/
.se/forskning/forskning-vid-institutionen-foer-vaardvetenskap/vaardetik-
med-livsaaskaadningsvetenskap/haestens-och-hundens-betydelse-foer-
maenniskorshaelsa-livskvalitet-och-vaelbefinnande.html
Skara hästlandet linkit
http://www.skarahastland.se
http://greentechpark.se/
http://www.greenregion.eu/
http://www.skovdenyheter.se/artikel/66689/hastlandet-i-finskt-fokus
http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=73113&a = Hippolis till
Sverige
Ks. myös video alueen rakentamissuunnitelmista:
http://www.youtube.com/watch?v=MPas4GvKDBE”

Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

_________

Kkl § 98/17.8.2016 Hevosurheilukeskuksen kaavoittamisen selvittäminen on aloitettu markkina-
vuoropuhelulla. Elokuun puolivälissä avataan verkkokysely, jonka avulla py-
ritään tavoittamaan Uudellamaalla ja koko Etelä-Suomessa toimivat hevos-
yrittäjät tai hevosiin liittyvää yritystoimintaa suunnittelevat. Lisäksi kyselyn
avulla halutaan selvittää ns. erilaisen asumisen eli asumisen ja harrastusten
yhdistämiseen liittyviä vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Markkinavuoropuhelun avulla saadaan tietoa asukkaiden ja yrittäjien toiveis-
ta sekä sijainnin että alueen ominaisuuksien suhteen. Lisäksi tavoitetaan pal-
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jon näkyvyyttä sekä parhaimmillaan yhteistyökumppaneita kaavaprosessiin
ja edelleen oikeita toimijoita yritysalueelle.

Markkinavuoropuhelun tulosten myötä voidaan käynnistää hevoshankkeita
sopiville alueille. Asumisen ja harrastusten yhdistäminen asumistrendinä se-
kä hevosalueiden kaavoittaminen voi olla Tuusulalle yksi merkittävä veto-
voimatekijä.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Jaana Pohjola, 040 314 3521

Ehdotus
Kkj Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että kunnanhalli-

tus päättää

– hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa Sari Vilénin  ja usean muun valtuutetun 7.12.2015 § 184
tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 284/22.8.2016

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa Sari Vilénin ja usean muun valtuutetun 7.12.2015 § 184
tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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Valt § 95/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– katsoa Sari Vilénin ja usean muun valtuutetun 7.12.2015 § 184
tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:744 /2016

96 § HARRASTUSTAKUU – JOKAISELLE LAPSELLE VÄHINTÄÄN YKSI
HARRASTUS, ALOITE

Valt § 96/10.10.2016 Lauri Untamo esitti seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen:

”Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähin-
tään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, ke-
hittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Jokai-
sella lapsella on oikeus harrastukseen.

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29-
vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Nuoris-
ta enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskun-
taan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on ennalta eh-
käisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoi-
minta luo myös yhteenkuuluvuutta.

Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten kustannuk-
set. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen hintaan vai-
kuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta. Selvityksessä
nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset lisenssijärjestelmät sekä
matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä
esitettiin kuntatason toimenpiteeksi 1iikuntapaikkojen maksutonta tai nimel-
lisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrasta-
misen tukemiseksi.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan
kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan
lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.

Edellä olevan perusteena kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Tuusu-
lassa kootaan alueittain harrastusvalikko ja kartoitetaan erikuntakeskuksien
kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen
toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edelly-
tetään, että Tuusula käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja
nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.”

Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Dno KESH:745 /2016

97 § HEVOSPAINOTTEINEN LUKIO TUUSULAAN, ALOITE

Valt § 97/10.10.2016 Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoit-
taman aloitteen:

”Teen/teemme valtuustoaloitteen hevospainotteisesta lukiosta Tuusulan luki-
on Jokelan ja/tai Kellokosken toimipisteisiin. Jokelaan on suunnitteilla he-
voskylä. Hevospainotteinen lukiolinja mahdollisesti jopa kaksoistutkinto so-
pisi hyvin suunnitteilla olevan kylän tukitoiminnaksi. Sekä Kellokoskella et-
tä Jokelassa on jo nyt runsaasti hevostiloja ja harrastajia. Jatkokoulutusmah-
dollisuudet löytyvät hyvien kulkuyhteyksien kautta ammatilliselta puolelta
Ypajältä ja Lahdesta ja korkeakoulupuolella Helsingistä. Synergiaedut ovat
siis ilmeiset.”

Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Dno KESH:746 /2016

98 § KELLOKOSKEN RUUKIN ALUEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, ALOITE

Valt § 98/10.10.2016 Hannu Helasvuo esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekir-
joittaman aloitteen:

”Uudenmaan ELY-keskus on alkuvuonna myöntänyt luvan Kellokosken
Ruukin alueen maaperän puhdistuksen aloittamiselle. Tämän pohjalta Pöyry
on Kellokosken Tehdas Oy:n toimeksiannosta tehnyt arvion puhdistamiskus-
tannuksista, joiden suuruusluokka on 4,2 miljoonaa euroa.

Kesän ja alkusyksyn aikana Kellokosken Tehtaat Oy omistajineen, ympäris-
töviranomaiset sekä Tuusulan kunta ovat käyneet neuvotteluja Ruukin alu-
een puhdistamisen aloittamiseksi myönnetyn luvan pohjalta.

Kellokosken Ruukki on lähes ainoa teollisuushistoriallinen ruukkialue Uu-
dellamaalla, jonka kunnostaminen on edelleen kesken. Muualla Uudella-
maalla nämä ruukkiympäristöt ovat suurelta osin kunnostettuja ja aktiivisen
toiminnan alueita.

Viimeisten vuosien aikana Ruukin rakennusten käyttöaste on noussut voi-
makkaasti. Tilat ovat täyttyneet, rakennuksia on kunnostettu ja alueelle on
tullut vilkasta yritystoimintaa, joten uuden isännöitsijän aikana tase on kään-
tynyt positiiviseksi. Kahvila Kinuskillan ja kotiseutuyhdistyksen Alaverstaa-
seen kokoama näyttely Ruukin tuotannosta ovat herättäneet huomiota laa-
jemmaltikin. Joku vierailija nimesikin Kellokosken Ruukin "Tuusulan kult-
tuurin piilotetuksi helmeksi".

Kellokosken Ruukin tulevaisuus on ollut esillä aina siitä lähtien, kun Fiskars
Oy 1970-luvun lopussa lopetti tuotantonsa Kellokoskella. Kellokosken Sai-
raalan tulevaisuus on noussut esille ja samaan aikaan kunta laatii Kellokos-
ken keskustan asemakaavaa. Siksi esitämme, että Tuusulan kunta yhteistyös-
sä Elyn ympäristöviranomaisten ja Kellokosken Tehdas Oy:n kanssa ryhtyy
konkreettisiin toimiin, joilla Kellokosken tehtaiden ja ympäristöviranomais-
ten rahoituksella, sekä mahdollisella Tuusulan kunnan panostuksella, Ruukin
alueen kunnostus aloitetaan pikaisesti. Tavoitteena on, että Ruukin alueesta
yhdessä Kellokosken Sairaalan alueen, uuden keskustan, Keravanjoen pato-
altaan, Kellokosken kirkon ja Männistön kanssa muodostuu vetovoimainen
ympäristö Kellokosken uuden alun perustaksi.”

Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Dno KESH:747 /2016

99 § PYSÄKÖINTI ENTISEN S-MARKETIN PARKKIHALLISSA HYRYLÄSSÄ,
ALOITE

Valt § 99/10.10.2016 Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen:

”Eilinen Keltainen Keskari (9.10.) kiinnitti ärhäkkään tapaansa huomiota
Hyrylän keskustan pysäköintipaikkojen riittämättömyyteen. Toimittajan
syyttävä sormi osoitti kunnantalon ja terveyskeskuksen työntekijöitä, jotka
mukavuudenhalun vuoksi pysäköivät autonsa mahdollisimman lähelle työ-
paikkaansa.

Ehdotan, että kunta pyrkisi saamaan käyttöönsä keskustan entisen S-
Marketin alakerran pysäköintihallin työntekijöidensä autojen pysäköintiin.
Siten vapautuisi vastaavasti asiakaspysäköintipaikkoja terveyskeskuksen ja
kunnantalon liepeiltä.

Kun pysäköintihalli olisi kunnan käytössä, käyttäjien kontrolli olisi järjestet-
tävissä. Vastaava järjestely on toteutettu Keravalla.”

Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Dno KESH:748 /2016

100 § ILMOITUSASIAT

Valt § 100/10.10.2016 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 Old Crows Racing Team, Tuusulan Moottorikerho, Keravan Moottorikerho
ym. allekirjoittama adressi koulukiusaamista vastaan.

2 Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 6.10.2016 muistio

Päätös Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa.
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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   84, 85, 87, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100
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    86, 88, 89, 91, 92, 93, 94
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 14.10.2016

Tiedoksianto asianosaiselle _____________________________________________
asianosaisen nimi

Annettu postin kuljetettavaksi  ___/___ 2016

Luovutettu asianomaiselle  ___/___ 2016 _____________________________________________
vastaanottajan kuittaus


