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227 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus
Kj Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus
Kj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Heiskanen Sari Huuhtanen Pasi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

§:t 236, 237 ja 238 käsiteltiin ensimmäisinä varsinaisina asioina.
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Dno KESH:465 /2016

228 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2017 JA TALOUSARVION 2017 MUUTTAMINEN

Khall § 228/22.5.2017 Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen lähtökohtana on toimintatuot-
tojen kasvattaminen (lähinnä tontinmyyntitulot) sekä toimintamenojen erit-
täin maltillinen kasvu. Kunnan tuottavuutta kehitetään pitkäjänteisesti palve-
lurakenteita keventäen, kiinteistöomaisuutta tehokkaammin hyödyntäen sekä
järjestämällä palveluita uusin tavoin, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Tammi-huhtikuussa toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena ennakoidusti.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma jäi ainoastaan 0,1 milj. euroon,
koska maalis-huhtikuun tonttien myynnit näkyvät pääosin vasta toukokuun
luvuissa. Toukokuussa myyntivoittoja odotetaan toteutuvan hieman yli 3
milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma
oli kokonaisuudessaan 24,5 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli 0,6 % edellisvuoteen
verrattuna. Toimintamenot kehittyivät alkuvuonna pääsosin ennakoidusti.
Palveluiden käyttö ylitti HUS:n palvelusuunnitelman mukaisen tason, lisäksi
asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan etenkin vanhus- ja vammaispalveluissa.
Myös kasvatus- ja sivistystoimessa oppilasmäärän kehitys oli ennakoitua
suurempaa.

Toimintakate toteutui 33,7 % budjetoidusta (toteuma v. 2016: 33,4 %). Edel-
lä esitetyissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan alkuvuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 10,3 milj. euroa. Ko-
rollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 64,2 milj. euroa. Alkuvuonna
kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana
vuonna 2015 oli 51,2 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen osuus lainakannasta
oli 40 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut korollista velkaa rapor-
tointikauden lopussa.

Ennuste vuositasolla

Tuusulan verotulojen on arvioitu talousarvion mukaan vähenevän noin 1,2 %
2016 toteumaan nähden lähinnä veronkevennysten sekä Kiky-sopimuksen
kerrannaisvaikutusten vuoksi. Kunnallisveron alenemista kompensoivat osin
kiinteistöveron korotukset; Tuusulan kunta nosti vuoden 2017 alusta kiinteis-
töveroprosentit lain sallimille uusille alarajoille.

Alkuvuonna verotuloja kertyi ennakoidusti. Loppuvuoden osalta verotulo-
kertymäarvioon liittyy epävarmuutta Kiky-sopimuksen vaikutusten vaikean
ennakoitavuuden vuoksi. Suomen vahvistuva taloustilanne tukee verotetta-
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vien ansiotulojen kasvua. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 0,8 milj.
euroa budjetoitua suurempina.

Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan kehittyvän ennakoidusti. Tuot-
tojen osalta eniten epävarmuutta liittyy tonttien myynnistä saataviin käyttö-
omaisuuden myyntivoittoihin. Piristyvä talous sekä pääkaupunkiseudun vil-
kastunut asuntomarkkina tukevat tontinmyyntitavoitteiden toteutumista.

Toimintamenoissa on ylitysriskejä on lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalla,
kun asiakasmäärän nopea kasvu on jatkunut vammaispalveluissa. HUS:n
palvelujen käyttö ylitti alkuvuoden aikana palvelusuunnitelman. Kasvatus- ja
sivistystoimessa kasvanut oppilasmäärä sekä ennakoitua suurempi väistötila-
tarve (Kellokoski) aiheuttavat kululisäyksiä loppuvuodelle.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes suunnitellusti, tuloksen
ennustetaan olevan 2,3 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaista
2,1 milj. euron alijäämää (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä) kasvattavat
lähinnä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärien kasvusta johtuvat toimin-
takulujen ylityspaineet sekä kasvatus- ja sivistystoimen kasvussa oleva oppi-
lasmäärä sekä ennakoimattomat väistötilatarpeet. Toimintamenojen arvioi-
daan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa (0,4 %).

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 36 400 euroa
tulovähennyksinä sekä 911 600 euroa menolisäyksinä. Lisäksi valtionosuuk-
siin tehdään 795 500 euron lisäys. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on
nettomääräisesti 116 100 euroa.  Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahatar-
peet perustuvat lähinnä kasvaneisiin asiakasmääriin vammaispalveluissa.
Kasvatus- ja sivistystoimen lisämäärärahatarpeet perustuvat ennakoitua suu-
rempiin oppilasmääriin ja Kellokosken yhtenäiskoulun väistötilatarpeisiin.

Kuntasuunnittelu tulosalueen resurssit ovat olleet asetettuihin tavoitteisiin
nähden niukat. Samaan asiaan on mm. tarkastuslautakunta kiinnittänyt huo-
miotaan kertoen tarkastuskertomuksessaan, että jatkossa resursseja on saata-
va lisää tai kärkihankkeiden määrää on vähennettävä. Henkilöstösuunnitel-
massa on vuodelle 2018 aikataulutettu uuden kaavasuunnittelijan rekrytointi.
Jotta kaavoituksen työohjelmassa olevia hankkeita voitaisiin edistää aiempaa
vauhdikkaammin, ehdotetaan rekrytointia aikaistettavan vuodelle 2017. Ole-
tettavasti uuden kaavasuunnittelijan rekrytointi onnistuisi aikaisintaan elo-
kuun alusta, joten lisämäärärahatarpeeksi kuluvalle vuodelle on arvioitu
25 000 €.

Investointeihin esitetään yhteensä 251 000 euron määrärahojen lisäystä, mis-
tä Tuusulan Kansanopiston Oy osakkeiden ostoon on kohdennettu
100 000 euroa, tietokoneohjelmistoihin 51 000 euroa ja Rykmentinpuiston
investointeihin 100 000 euroa.

Lisämäärärahamuutoksia esitetään seuraavan erittelyn mukaisesti:
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Määrärahamuutokset huhtikuu/2017:

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

Yleisjohto- ja konsernipalvelut
Henkilöstö- ja tukipalvelut menovähennys 47 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä 47 000
tulomuutokset
menomuutokset 47 000

Sosiaali- ja terveystoimi
Terveyspalvelut tulovähennys -30 000
Vanhus- ja vammaispalvelut menolisäys -532 500
Kehittämis- ja hallintopalvelut tulolisäys 2 100

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -560 400
tulomuutokset -27 900
menomuutokset -532 500

Kasvatus- ja sivistystoimi
Kasvun ja oppimisen palvelut menolisäys -371 100

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä -371 100
tulomuutokset
menomuutokset -371 100

Kuntakehitys ja tekniikka
Tilakeskus tulovähennys -8 400
Kuntasuunnittelu menolisäys -55 000

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä -63 400
tulomuutokset -8 400
menomuutokset -55 000

Käyttötalousosa yhteensä -947 900
tulomuutokset -36 300
menomuutokset -911 600

2.Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Kasvatus- ja sivistystoimi
Kasvun ja oppimisen palvelut menolisäys -90 000
Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys 90 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä 0

3. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)
795 500

Valtionosuudet tulolisäys
Tuloslaskelmaosa yhteensä 795 500
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Liite nro 228

Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2017

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– ottaa käyttöön uuden kaavasuunnittelijan tehtävän ja myöntää
kaavasuunnittelijan tehtävää varten 25 000 euron määrärahan

– muuttaa vuoden 2017 talousarviota ja hyväksyä esitetyt määrä-
rahamuutokset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
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229 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA AJALLA 1.1.–30.4.2017

Khall § 229/22.5.2017 Tuusulan vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti
raportoidaan tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumisesta toimielimille tammi-huhtikuulta osavuosikatsauksissa.

Liitteenä on kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien
seurantaraportti sekä talouden toteutuminen.

Lisätiedot: konsernipalvelujen sihteeri Hille Vihertie, puh. 040 314 3053

Liite nro 229

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä liitteen mukaisen alaistensa tulosyksiköiden käyttö-
suunnitelmien seurannan ajalla 1.1.–30.4.2017

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
talousjohtaja
konsernipalvelujen sihteeri
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Dno KESH:338 /2017

230 § KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus § 183 24.4.2017
Valtuusto § 57 08.05.2017
Sosiaali- ja terveysltk § 43 17.5.2017

Khall § 183/24.4.2017 Tausta

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven Pornaisten
ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 – 2017 yhteishankkeessa määrittäneet
Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin
pääperiaatteet. Pääperiaatteissa on luotu suuntaviivat Keski-Uudenmaan
sote-mallille (kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen järjestämis-
ja tuottamismalli) ja ne on hyväksytty hankkeen poliittisessa ohjausryhmässä
8.12.2016. Keski-Uudenmaan sote-mallin taustalla on yhteisesti havaittu tar-
ve toiminnalliseen ja asiakashyötyjen näkökulmasta tapahtuvaan kehittämi-
seen. Taustalla on myös sote- ja maakuntauudistus, jonka on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2019.

Keski-Uudenmaan sote-mallia ohjaavat asiakas- ja tuotantonäkökulmat. Sen
tavoitteena on asiakashyötyjen saavuttamisen ja taloudellisten hyötyjen reali-
soitumisen mahdollistaminen alueella. Valmis malli on yhteensopiva valta-
kunnallisen sote-uudistuksen tiedossa olevien rakenteiden kanssa ja mahdol-
listaa jatkossa muokkaamisen erilaisiin tulevan Uudenmaan maakunnan roo-
leihin.

Hankekunnat ovat selvittäneet Keski-Uudenmaan sote-mallin toteuttamisen
vaihtoehtoja. Selvitettävinä vaihtoehtoina ovat olleet sopimusperusteiset yh-
teistyömallit sekä kuntayhtymämalli. Kevään 2017 aikana vaihtoehtoja on
käsitelty hankeryhmissä, hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä sekä
kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa. Prosessin perusteella hankkeen oh-
jausryhmä päätti 29.3.2017 esittää kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi jär-
jestämiskuntayhtymämallia. Ohjausryhmän esityksen mukaan jokainen kunta
vie päätösesityksen omana päätöksenään sitomatta sitä muiden kuntien pää-
tökseen.

Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa

Järjestämiskuntayhtymämallissa kuntayhtymään on keskitetty palveluiden
järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittä-
mistoiminnot. Palveluiden tuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja
tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen. Palvelut järjestetään pää-
osin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa ja palvelua tuotta-
van henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja.
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Kuntayhtymän perustamisen jälkeen kuntayhtymä ja kunnat vastaavat Keski-
Uudenmaan sote-mallin loppuunsaattamisesta hankkeen työsuunnitelman
mukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-hankkeen valmisteluryhmät jatkavat
toimintaansa kuntien ja kuntayhtymän välillä solmittavan sopimuksen perus-
teella. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat valmisteluryhmiin ja ohjausryh-
män muodostaa jatkossa yhtymähallitus.

Kuntayhtymä ohjaa kunnissa tapahtuvaa palvelutuotantoa kuntien kanssa
tehtävän palvelujen järjestämissopimuksen ja vahvistamiensa ohjeiden pe-
rusteella. Näiden pohjana toimii kuntien ja kuntayhtymän yhdessä tekemä
järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma ja palvelujen järjestämisso-
pimus ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin periaatteiden mukaisia ja toteutta-
vat sen tavoitteita.

Kuntayhtymässä toimii sen johtamisen ja hallinnoinnin edellyttämä, suppea
henkilöstö. Tarvittavista johto- ja hallintohenkilöstön siirroista solmitaan
erillinen henkilöstön siirtosopimus. Kuntien kyseisiin palveluihin liittyvät
sopimukset siirretään kuntayhtymälle tarvittavassa laajuudessa, erillisten siir-
tosopimusten perusteella.

Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien
suorittamilla maksuosuuksilla sekä muilla mahdollisilla tuloilla. Jäsenkun-
tien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.

Kuntayhtymän perustaminen ja tehtävät

Perustettavan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenver-
taisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien
mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Kunnan kyseisten palvelujen
järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle edellä olevan mukaisesti. Kuntayh-
tymän toimielin toimii perustamisen jälkeen sosiaalihuoltolain (1982/710) 6
§:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana ja kansanterveyslain (66/1972) 6
§:n mukaisena terveydenhuollosta vastaavana toimielimenä. Kuntien sosiaa-
li- ja terveyslautakunnat jatkavat tuotantolautakuntina kuntien hallintosään-
nöissä tarkemmin määritellyn mukaisesti.

Kyseessä on vapaaehtoinen kuntayhtymä. Kuntayhtymä ei ole erikoissai-
raanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri eikä kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri, vaan näiden tehtävät hoi-
detaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyt-
täjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuu-
seen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.
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Kuntayhtymän perustamisesta solmitaan liitteen 1 mukainen perustamisso-
pimus perustamisen hyväksyneiden kuntien kesken. Kuntayhtymän toimin-
taperiaatteet ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin ja liitteen 2 mukaisen taus-
tamuistion mukaiset. Kuntayhtymälle valmistellaan erillinen hallintosääntö
toiminnan tarkempaa sääntelyä varten. Näin ollen perussopimuksen tulee ol-
la mahdollistava, jotta edellä mainituin sopimuksin ja hallintosäännöllä voi-
daan tarkoituksenmukaisesti ohjata kuntayhtymän toimintaa perussopimusta
muuttamatta.

Liitteenä kuntayhtymän perussopimus ja Keski-Uudenmaan sote / perusso-
pimuksen taustamuistio liitteineen

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen tausta-
muistion mukaisesti

– siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäl-
le 1.1.2018 lukien

– että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuk-
sen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

– valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvas-
tuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edel-
lyttämät tarkemmat sopimukset ja

– valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huo-
limatta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Pirjo Vainio oli asiantuntijana kokouksessa.

_________

Valt § 57/8.5.2017

Ehdotus Valtuusto päättää

– Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen tausta-
muistion mukaisesti

– siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäl-
le 1.1.2018 lukien

– että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuk-
sen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

– valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvas-
tuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edel-
lyttämät tarkemmat sopimukset ja

– valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti valtuusto-
ryhmien yhteisenä esityksenä, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavak-
si.

Päätös Valtuusto päätti

– palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta
päätetään valtuuston 29.5. pidettävässä ylimääräisessä kokouk-
sessa.
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Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.10–20.05.

Ilmari Sjöblom ja Antti Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsitte-
lyn aikana klo 19.10. Seppälän tilalle tuli Kokoomuksen 7. varavaltuutettu
Jouko Riola.

__________________

Khall § 202/15.5.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa 17.5.2017.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– ottaa asian valtuuston 29.5.2017 pidettävän kokouksen esitys-
listalle

– tehdä ehdotuksensa valtuustolle 22.5.2017 pidettävässä ko-
kouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Soteltk § 43/17.5.201 Keski-Uudenmaan sote-hankkeen hanketoimisto on valmistellut kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston asiatekstissä olevan esityksen Keski-Uudenmaan sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta.

Ehdotus
Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen

VALTUUSTOLLE, että VALTUUSTO

– päättää Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja
sen taustamuistion mukaisesti

– siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäl-
le 1.1.2018 lukien

– että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 981

tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuk-
sen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

– valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvas-
tuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edel-
lyttämät tarkemmat sopimukset ja

– valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

___

Eetu Niemelä esitti että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallituk-
selle ja edelleen VALTUUSTOLLE että VALTUUSTO päättää

– hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kuntayhtymän perustamisesta

– säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden lop-
puun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

Heidi Grundström, Jukka Keränen, Mirka Kovalainen ja Erja Sarenius-
Salmenkivi kannattivat esitystä.

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, Niemelän  sitys on tullut sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Kiuru ja
Mäensivu ja Niemelän esitystä jäsenet Grundström, Keränen, Kovalainen,
Niemelä, Ruotsalainen, Sarenius-Salmenkivi ja Juntunen

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 7 - 2
hyväksyä asiassa Niemelän esityksen.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänin 7 - 2 esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen VALTUUSTOLLE että VALTUUSTO päättää

– hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kuntayhtymän perustamisesta.

– säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden lop-
puun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

_________
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Khall § 230/22.5.2017  Liite nro 230

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen tausta-
muistion mukaisesti

– siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäl-
le 1.1.2018 lukien

– että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuk-
sen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

– valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvas-
tuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edel-
lyttämät tarkemmat sopimukset ja

– valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huo-
limatta.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Ari Nymanin
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
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– hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kuntayhtymän perustamisesta

– säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden lop-
puun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväk-
syttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta ää-
nestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Huuhtasen tekemää muutosesitystä,
äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Friman, Heinänen, Heiska-
nen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna, Sorri ja Kervinen) ja 3 ei-ääntä
(Huuhtanen, Nyman ja Seppälä). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli
kunnanhallituksen päätökseksi äänin 8–3.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perus-sopimuksen ja sen taus-
tamuistion mukaisesti

– siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäl-
le 1.1.2018 lukien

– että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuk-
sen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

– valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvas-
tuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edel-
lyttämät tarkemmat sopimukset ja

– valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallinto-säännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.
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Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huo-
limatta.

Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.
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Dno KESH:473 /2015

231 § KUNNANJOHTAJAN SIIRTÄMINEN SOVELTUVAAN TEHTÄVÄÄN

Kunnanhallitus § 87 6.3.2017
Kunnanhallitus § 163 24.04.2017

Khall § 87/6.3.2017 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2016 § 116 Tuusulan kunnan uuden
hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 2 ja 4 §:ien
mukaisesti Tuusulan kunta siirtyy samasta ajankohdasta lukien pormestari-
järjestelmään.

Kuntalain (14.10.2015/410) mukaan ”Jos kuntaan valitaan pormestari ja
kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, val-
tuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen vir-
kaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja siirretään jäl-
jellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen
virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saa-
da siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kun-
nanjohtajan virkaan kuuluneet edut.”

Tuusulan kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa hoitaa pormes-
taria valittaessa Hannu Joensivu. Sen vuoksi kunnan tulee valmistella Joen-
sivun siirtäminen hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhtee-
seen siihen liittyvine yksityiskohtineen. Toiseen virkaan tai työsuhteeseen
siirtämisessä on Joensivua yhteistoimintamenettelyssä kuultava. Päätös mah-
dollisen soveltuvan viran perustamisesta ja siirtämisestä toiseen virka- tai
työsuhteeseen tulee valmistella niin, että se on päätetty valtuustossa ennen
1.6.2017. Tätä edeltävä valtuuston kokous pidetään 8.5., jolloin asia tulee
käsitellä kunnanhallituksessa viimeistään 24.4.2017. Yhteistoimintamenette-
ly ja kuuleminen on toteutettava tätä ennen.

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnassa on kans-
liapäällikön tehtävät. Valtuusto on kokouksessaan 6.6.2016 § 58 linjannut,
että kansliapäällikkö valitaan kunnan johtavista viranhaltijoista. Kansliapääl-
likkö mm. johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä
johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa. Kansliapäällikön tehtä-
vässä käytetään julkista valtaa, jonka vuoksi tehtäviä on hoidettava virkasuh-
teessa. Valmisteltaessa kansliapäällikön tehtävien hoitamista, on valmiste-
lussa otettava huomioon ja selvitettävä mm. mahdollisuudet ja menettelyt
tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen, virkaan asetettavat kelpoisuusehdot
jne. Kansliapäällikön virkasuhde tulisi perustaa ennen 1.6.2017, eli viimeis-
tään valtuustossa 8.5.2017. Tällöin asia olisi käsiteltävä kunnanhallituksessa
viimeistään 24.4.2017.

Uuden hallintosäännön edellyttämiä virka- ja tehtäväjärjestelyjä on syytä
ryhtyä valmistelemaan hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Valmistelussa
on syytä selvittää järjestelyihin liittyvät juridiset kysymykset sekä valmistel-
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la siirtämisen ja täyttämisen sisältö ja menettelyt. Valmistelussa on kyse
kunnan keskeisten virkojen ja tehtävien uudelleen järjestelyistä ja hoitami-
sesta, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista, että virka- ja tehtäväjärjestely-
jen valmisteluun nimetään avustamaan erillinen työryhmä. Työryhmään
kunnanhallitus nimeäisi viisi luottamushenkilöä. Työryhmän asiantuntija-
jäsenenä toimisivat henkilöstöjohtaja ja kunnansihteeri. Työryhmä määritte-
lisi itse tarkemman työsuunnitelman siten, että virkajärjestelyihin liittyvät
ehdotukset voidaan tehdä viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa
24.4.2017.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– perustaa työryhmän avustamaan valmistelussa siltä osin kuin
on kyse kunnanjohtajan siirtämistä hänelle soveltuviin tehtäviin
ja kansliapäällikön tehtävien täyttämisestä ja hoitamisesta
1.6.2017 lukien

– nimetä työryhmään viisi luottamushenkilöä sekä asiantuntijajä-
seniksi henkilöstöjohtajan ja kunnansihteerin

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto esitti työryhmän
puheenjohtajaksi Arto Lindbergiä ja jäseneksi Pasi Huuhtasta. Jussi Salonen
esitti työryhmän jäseneksi Liisa Sorria. Ari Nyman esitti työryhmän jäsenek-
si Kirsi Viitasta ja Sanna Kervinen esitti työryhmän puheenjohtajaksi Kari
Kinnusta.

Pasi Huuhtanen kannatti Päivö Kuusiston esitystä Arto Lindbergistä työryh-
män puheenjohtajaksi. Salla Heinänen kannatti Sanna Kervisen esitystä Kari
Kinnusesta työryhmän puheenjohtajaksi.

Yksimielisesti päätettiin, että työryhmän varapuheenjohtajaksi valitaan ää-
nestyksessä toiseksi tuleva.

Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänes-
tyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka
kannattavat Päivö Kuusiston esitystä siitä, että työryhmän puheenjohtajaksi
valitaan Arto Lindberg äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Sanna Ker-
visen esitystä siitä, että työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Kari Kinnunen,
äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Friman, Salonen, Huuhta-
nen, Mäensivu, Kuusisto, Seppälä, Sorri) ja 3 ei-ääntä (Heinänen, Nyman,
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Kervinen), yksi tyhjä (Mäki-Kuhna) Puheenjohtaja totesi, että Päivö Kuusis-
ton esitys oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7–3.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– perustaa työryhmän avustamaan valmistelussa siltä osin kuin
on kyse kunnanjohtajan siirtämistä hänelle soveltuviin tehtäviin
ja kansliapäällikön tehtävien täyttämisestä ja hoitamisesta
1.6.2017 lukien

– nimetä työryhmään Arto Lindbergin, Kari Kinnusen, Pasi
Huuhtasen, Liisa Sorrin ja Kirsi Viitasen sekä asiantuntijajäse-
niksi henkilöstöjohtajan ja kunnansihteerin. Työryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin Arto Lindberg ja varapuheenjohtajaksi
Kari Kinnunen.

__________

Khall § 163/24.4.2017 Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut 5. ja 12.4.2017. Työ-
ryhmän puheenjohtaja Arto Lindberg ja henkilöstöjohtaja Harri Lipasti kes-
kustelivat 11.4.2017 kunnanjohtaja Hannu Joensivun kanssa muuhun tehtä-
vään siirtämisen prosessista sekä tulevien tehtävien mahdollisesta sisällöstä.

Työryhmä on 12.4.2017 laatinut kunnanjohtajan kanssa käytäviä neuvottelu-
ja varten ehdotuksen kunnanjohtajan tehtäviksi 1.6.2017 lukien. Tehtäväsiir-
rosta tulee käydä yhteistoiminnalliset neuvottelut ja kuuleminen ennen pää-
töksentekoa. Työryhmä ehdottaa, että asia valmisteltaisiin niin, että valtuusto
voisi päättää siirtämisestä kokouksessaan 1.6.2017. Yhteistoimintaneuvotte-
lut ja kunnanjohtajan kuuleminen toteutettaisiin ajalla 25.4.–16.5.2017.

Työryhmä on myös valmistellut kansliapäällikön tehtävien hoitamista
1.6.2017 lukien. Työryhmän katsoo, että kansliapäällikön virka voitaisiin pe-
rustaa valtuustossa 1.6.2017. Työryhmä tekee myöhemmin erikseen ehdo-
tuksensa viran perustamiseen ja täyttämiseen liittyvistä sisällöistä ja menette-
lyistä.

Liite: Työryhmän ehdotus kunnanjohtajan tuleviksi tehtäviksi

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä työryhmän valmistelun tiedoksi

– käynnistää yhteistoimintamenettelyn ja kuulemisen kunnanjoh-
taja Hannu Joensivun siirtämiseksi kuntalain 41 § 4 mom. pe-
rusteella oheisesta liitteestä ilmenevään tehtävään
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– valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajiston edustamaan
kuntaa neuvotteluissa ja kuulemisessa

– käsitellä valtuustolle tehtävää ehdotusta kunnanjohtajan siirtä-
misestä muuhun virkaan tai työsuhteeseen viimeistään
22.5.2017 kokouksessaan

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti ko-
kouksessa

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä toimi hänen sijaisensa henkilöstöjohtaja Harri Lipasti.

__________

Khall § 231/22.5.2017 Kunnanjohtaja Hannu Joensivun kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut
ja kuuleminen 8.5.2017 ja 16.5.2017 hänen siirtämisestään kuntalain 41 §:n
perusteella muuhun virka- tai työsuhteeseen.

Yhteistoimintamenettelyn ja kuulemisen perusteella esitetään Hannu Joensi-
vun siirtämistä ajalle 1.6.2017–31.5.20121 oheisesta liitteestä ilmenevään
työsuhteeseen. Työsuhde on määräaikainen Hannu Joensivun omasta pyyn-
nöstä.

Liite nro 231

Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti, puh. 040 314 3003

Ehdotus
K Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

– päättää siirtää kunnanjohtaja Hannu Joensivun kuntalain 41 §:n
perusteella oheisesta liitteestä ilmenevään työsuhteeseen ajalle
1.6.2017–31.5.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:380 /2017

232 § KEHITTÄMISVERKOSTOJEN JA TEEMAVERKOSTOJEN KÄYTTÖÖNOTTO
TUUSULAN KUNNASSA 1.6.2017 ALKAEN

Kunnanhallitus § 185 24.04.2017

Khall § 185/24.4.2017  Tuusulassa käynnistyi vuonna 2014 poliittisen johtamisjärjestelmän uudistus.
Yksi uudistuksen tavoitteista oli kuntalaisen ja palveluiden käyttäjien roolin
vahvistaminen. Kunta halutaan jatkossa nähdä entistä enemmän mahdollista-
jana ja aktivoijana kuntalaisille ja elinkeinoelämälle. Uusien sähköisten toi-
mintatapojen ja kulttuurin kehittäminen kuntalaisten kanssa käytävään vuo-
rovaikutukseen nähdään myös tärkeänä. Kasvavassa ja uudistuvassa kunnas-
sa on huolehdittava lähivaikuttamisen vahvistamisesta ja uudenlaisten toi-
mintamallien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Myös uuden kuntalain keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja
kunnallisen demokratian vahvistaminen uusissa rakenteissa ja muuttuvassa
toimintaympäristössä. Kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan
asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumiselle kunnan toiminnassa.

Tuusulan poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen lisäksi myös valta-
kunnan tasolla viedään läpi uudistuksia. Valmisteilla olevan sosiaali- ja ter-
veydenhuolto- ja maakuntauudistuksen ohella monet kuntien toimintaympä-
ristössä tapahtuvat suuret muutokset haastavat kunnat sekä laajemmin julki-
sen hallinnon uudistumaan ja uudistamaan toimintatapojaan.  Maakuntien
perustamisen myötä kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostu-
vat. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppa-
nuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli. Tulevaisuuden kunta vastaa kunta-
laisten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä alueensa elinvoimaisuudesta.

Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät
hyvinvointia ja elinvoimaa. Kuntien rooli lähi- ja paikallisdemokratian kehit-
täjänä korostuu kunnan roolien muuttuessa, mikä edellyttää luottamushenki-
löorganisaation muutosten rinnalla suoran demokratian keinojen sekä osallis-
tumistapojen ja käyttäjälähtöisyyden vahvistamista edelleen. Toimintatapo-
jen uudistamisella varmistetaan, että niin kuntalaiset, kansalaisyhteiskunta
kuin yritykset ja järjestöt voivat toimia kunnan kumppaneina ja voimavara-
na.

Tuusulan valtuusto päätti 6.6.2016 poliittisen johtamisen kehittämisestä ja
pormestarimallin käyttöönotosta. Samalla valtuusto päätti ryhtyä jatkoval-
mistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalais-
ten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. Jatkovalmistelu linjattiin tehtävän se-
lostusosan 5. kohdan mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen.
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Kuntalaisten osallisuuden, käyttäjädemokratian ja asiakaslähtöisyyden koko-
naisuutta on syksystä 2016 valmisteltu osallistavasti kesäkuussa tehtyjen lin-
jausten perusteella:

– Kyselyt kuntalaisille, luottamushenkilöille ja kehittämistoimi-
kuntien edustajille elokuussa 2016

– Kuntalaisten illat syyskuussa: Hyrylä 14.9., Jokela 20.9. ja Kel-
lokoski 15.9.2016.

– Kehittämistoimikuntien yhteiskokous 27.9.2016
– Johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulevaisuus-

työpaja 3. 5.10.2016
– Elinkeinoneuvottelukunnan kokous 6.10.2016
– Valtuuston päätös uudesta hallintosäännöstä 7.12.2016
– Elinkeinoneuvottelukunta 19.1.2017
– Kunnanhallituksen seminaari 17.2.2017
– Jokelan ja Kellokosken kehittämistoimikuntien yhteiskokous

28.2.2017
– Kunnanhallituksen kokoukset/keskusteluasiat 27.3. ja

10.4.2017

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2016 kunnan uudesta hallinto-
säännöstä, joka otetaan käyttöön 1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön 13§ käsit-
telee kehittämisverkostoja. Pykälässä todetaan, että kunnassa on lähidemo-
kratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä var-
ten alueellisia kehittämisverkostoja, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Lisäksi hallintosäännön 12§
linjataan, että kunnassa on vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, ikäih-
misten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasiainneuvosto, joi-
den kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnan-
hallitus.

Tuusulan kunta haluaa tarjota asukkailleen mahdollisuuksia osallistua pää-
töksentekoon ja palveluiden kehittämiseen, sekä toimia kuntalaisten omaeh-
toisen toiminnan ja tekemisen mahdollistajana. 7.12.2016 valtuustossa hy-
väksyttiin vuoden 2017 strategian vuositavoitteet ja talousarvio. Vuoden
2017 tavoitteisiin on kirjattu kohdassa 1. Rakennamme uutta Tuusulaa asia-
kaslähtöisesti. Tavoitetta toteuttaviin toimenpiteisiin on kirjattu kohdassa
1.2. Luomme yhdessätekemisen ja kumppanuuden kulttuuria, ja sen toteu-
tusohjelmiin ”otamme käyttöön kunnan oman osallisuusmallin” sekä ”vah-
vistamme lähidemokratiaa ja kokoamme kehittämisverkostot edistämään
kunnan keskuksia, elinkeinoelämää ja kuntalaisten hyvinvointia”. Uuden hal-
lintosäännön 13§ mukainen verkostomalli on tarkoitus käyttöön 1.6.2017 al-
kaen ja tässä esityksessä linjataan verkostojen kokoonpanoa, asettamista ja
toimintaedellytyksiä. Kunnan oman osallisuusmallin valmistelu on käynnissä
ja se valmistuu vuoden 2017 aikana. Kehittämisverkostot ja teemaverkostot
ovat osa tätä osallisuuden edistämisen kokonaisuutta ja uutta osallisuusmal-
lia.
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Asettaminen

Tuusulassa otetaan käyttöön 1.6.2017 voimaan astuvan hallintosäännön
myötä alueelliset kehittämisverkostot sekä niiden toimintaa täydentämään
teemaverkostot ja elinkeinoverkosto.

Kehittämisverkostot

Alueellisia kehittämisverkostoja perustetaan neljä: Hyrylä, Riihikallio, Joke-
la ja Kellokoski. Nämä verkostot korvaavat nykyiset Keskustojen kehittämis-
toimikunnat.

Alueelliset kehittämisverkostot kokoavat yhteen alueelliset kehittäjät kunnan
keskuksittain. Kehittämisverkostot ovat avoimia ja ne on tarkoitettu kokoa-
maan yhteen keskuksia ympäröivien kylien aktiivit, seurat, yhdistykset, yri-
tykset, sidosryhmät ja yksityishenkilöt.

Verkostoissa on mahdollista olla mukana kehittämässä kuntaa osallistumalla
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Verkostot ovat alueellisia
kuntalaisten omaehtoisen toiminnan ja tekemisen mahdollistajia ja toteutta-
jia. Kehittämisverkostojen rooli on ideoiva, koordinoiva, kehittävä, mahdol-
listava ja toteuttava.

Kehittämisverkostoissa toteutetaan erilaisia projekteja, kehittämishankkeita
ja tapahtumia alueen ja sen kylien elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi.  Verkostot voivat hakea rahoitusta projektiensa toteuttamiseen
kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Kehittämisverkostojen toiminnassa ei makseta kokouspalkkioita.

Teemaverkostot

Teemaverkostot ovat jonkin teeman ympärille syntyviä verkostoja, jotka
voivat olla kylä-, keskusta- ja kuntarajat ylittäviä.

Nämä verkostot toimivat projektiluonteisesti ja niiden määrää tai toiminta-
mallia ei ole rajoitettu. Teemaverkosto voi toimia kehittämisverkoston tai
verkostojen sisällä.

Teemaverkostot ovat avoimia ja ne voivat hakea rahoitusta projektiensa to-
teuttamiseen kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Teemaverkostojen toiminnassa ei makseta kokouspalkkioita.
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Elinkeinoverkosto

Alueellisten ja teema-verkostojen rinnalle perustetaan elinkeinoverkosto,
joka kokoaa yhteen elinkeinoelämän ja yritysten edustajat. Elinkeinoverkos-
to täydentää nykyisen elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa.

Elinkeinoverkosto on avoin ja se voi hakea rahoitusta projektiensa toteutta-
miseen kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Elinkeinoverkoston toiminnassa ei makseta kokouspalkkioita.

Verkostojen kokoonpano

Kehittämisverkostot

Kehittämisverkostot kokoavat yhteen kunnan, paikallisten yritysten, yhdis-
tysten, seurojen ja järjestöjen edustajat, sidosryhmät sekä alueen asukkaat.

Kehittämisverkostoihin kootaan avoimella haulla ydintiimi. Ydintiimin jäse-
niä ei valita poliittisin mandaatein. Ydintiimin jäsenten valintakriteereinä
ovat aktiivisuus alueella ja verkostoissa sekä sitoutuminen alueen ja verkos-
ton toimintaan ja sen kehittämiseen. Ydintiimin lisäksi verkostot ovat avoi-
mia kaikille halukkaille toimijoille ja asukkaille, jotka ovat kiinnostuneita
alueen elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä.

Kunnan nimeämä osallisuus- ja verkostokoordinaattori on keskeinen yhteis-
työkumppani kuntaorganisaatiossa.

Teemaverkostot

Teemaverkostot syntyvät tietyn teeman tai projektin ympärille ja niiden elin-
kaaren pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Teemaverkostot ovat avoimia ja ne voivat toimia kylä-, keskusta- ja kuntara-
joista riippumattomina. Teemaverkostoihin ei lähtökohtaisesti nimetä kunnan
edustajia.

Kunnan nimeämä osallisuus- ja verkostokoordinaattori on keskeinen yhteis-
työkumppani kuntaorganisaatiossa.

Elinkeinoverkosto

Elinkeinoverkosto kokoaa yhteen elinkeinoelämän ja yritysten edustajat.
Elinkeinoverkosto täydentää nykyisen elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa.
Elinkeinoverkosto on avoin ja siihen ei lähtökohtaisesti nimetä kunnan edus-
tajia.
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Kunnan nimeämä osallisuus- ja verkostokoordinaattori on keskeinen yhteis-
työkumppani kuntaorganisaatiossa.

Toimintaedellytykset

Verkostojen toiminnan johtamisesta vastaa pormestari ja valtuuston puheen-
johtajisto erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti.  Verkostojen tukena ovat
toimialat, jotka tuovat verkostoon substanssiosaamista. Verkostoissa ovat
mukana myös valtuutetut ja muut luottamushenkilöt.

Verkostoilla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoi niiden toimin-
taa varmistaen samalla kunnan strategisten tavoitteiden, lähidemokratian ja
asiakaslähtöisen kehittämisen toteutumisen. Tämä kunnan osoittama henkilö
koordinoi toimintaa verkostojen ja kuntaorganisaation välillä.

Verkostot toimivat sekä erilaisia sähköisiä kanavia hyödyntäen että fyysisesti
tavaten, verkostomaisesti työskennellen.

Viestintä hoidetaan avoimesti ja monikanavaisesti. Viestinnässä hyödynne-
tään alustoja ja kanavia, joilla kuntalaiset jo toimivat.

Kumppanuus

Kehittämisverkostojen ja muiden verkostojen toiminnan edellytyksenä ovat
aktiiviset kuntalaiset, järjestöt ja yrittäjät eri puolilla kuntaa. Kehittämällä
asukas- ja järjestötoimintaa sekä kyliä tai kyläkokonaisuuksia asukkaiden
toimesta itsenäisesti sekä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa, voidaan
asukkaita, järjestöjä ja yrittäjiä aktivoida paikalliseen kehittämiseen kyläta-
solla sekä yli kylärajojen kehittämis- ja teemaverkostoissa.

Verkostomallin jalkautusta tehdään yhteistyössä EMO ry:n kanssa käynnissä
olevan kylä- ja asukastoiminnan kehittämishankkeen puitteissa vuonna 2017
huhti-syyskuun aikana. Emo ry on yhdistys, joka rahoittaa paikallista kehit-
tämis- ja yritystoimintaa vuosille 201–2021 laaditun kehittämisstrategian
pohjalta. Emo ry:n kautta alueelle kanavoituu EU-rahoitusta. Yhteistyöstä ei
aiheudu kunnalle lisäkustannuksia. Kunta saa resursseja käyttöönsä Tuusulan
kunnan maksamaa vuosittaista EMO ry:n rahoitusosuutta vastaan. EMO ry
on halukas osallistumaan kylien ja kehittämisverkostojen toimintasuunnitel-
mien laadintaan, tukemaan verkostoja ja osallistumaan tapahtumien järjes-
tämiseen. Toiminta perustuisi osallistavin menetelmin tehtäviin suunnitel-
miin, joissa korostuu tarvelähtöisyys, tekeminen, realistisuus ja tulokselli-
suus.

Vuoden 2017 aikana kehittämisverkostomallia jatkokehitetään Valtiova-
rainministeriön Digikuntakokeilun puitteissa ja tuella yhteistyössä Kouvolan
kanssa. Tavoitteena on aluedemokratiamallin (Kouvola) ja kehittämisverkos-
tomallin (Tuusula) toimivuuden testaaminen yhteiskehittämisessä, toiminta-
mallien arviointi ja jatkokehitys.
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Resursointi

Verkostojen toimintaan osoitetaan vuosittainen määräraha kunnan talousar-
vion laadinnan yhteydessä. Määrärahaa voidaan käyttää verkoston toimin-
nassa ja erilaisten projektien toteutukseen. Määrärahan käytöstä tehdään eril-
liset päätökset. Määrärahan suuruudesta päättää valtuusto hyväksyessään ta-
lousarvion.

Verkostojen on myös mahdollista hakea rahoitusta projektiensa toteutukseen
kunnalta (verkostoille osoitettu ketterän kehittämisen määräraha) tai esimer-
kiksi EMO ry:n aluekehittämisrahoista tai muilta kuntaorganisaation ulko-
puolisilta tahoilta esimerkiksi joukkorahoitusta hyödyntäen. Päätökset tuen
myöntämisestä tehdään toimivaltasääntöjen puitteissa.

Kunta haluaa toimia kuntalaisten omaehtoisen tekemisen mahdollistajana.
Tätä tukeakseen kunta ryhtyy valmistelemaan joustavaa rahoitusmallia toi-
mijoille/projekteille, jotka ovat saaneet myönteisen ulkopuolisen rahoituksen
rahoituspäätöksen, mutta haasteena on, että rahoitus maksetaan vasta projek-
tin päättymisen jälkeen.

Maakuntauudistuksen myötä kunnan perustehtävät osin muuttuvat ja kuntiin
syntyy uudenlaisia osaamistarpeita, kun tehtäväkenttä osin uudistuu. Kunnan
osallisuus- ja yhteisöroolin korostuessa sekä kehittämis- ja teemaverkostojen
käyttöönoton myötä on osallisuuden edistämiseen osoitettava lisäresursseja.
Vuoden 2017 ensimmäiseen osavuosikatsaukseen valmistellaan esitys henki-
löresurssin lisäyksestä kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen koordi-
nointiin.

Verkostojen toimintatavat ja niiden välinen yhteistyö sekä yhteydenpito
kuntaorganisaatioon

Verkostojen toiminta- ja työskentelytavat muotoutuvat verkostojen toimin-
nan käynnistymisen ja vakiintumisen myötä. Toimintatavat voivat myös ero-
ta eri verkostojen välillä. Keskeistä verkostojen toiminnassa on niiden avoi-
muus. Verkostojen viestintä hoidetaan avoimesti ja monikanavaisesti sosiaa-
lista mediaa ja verkkopalveluita hyödyntäen. Siinä käytetään alustoja joilla
kuntalaiset jo ovat. Osallisuus- ja verkostokoordinaattori dokumentoi ja vies-
tii aktiivisesti verkostojen toiminnasta kunnan verkkopalvelussa ja some-
kanavilla ja siten varmistetaan julkisen rahan käytön läpinäkyvyys. Avoi-
muudella myös innostetaan toimijoita mukaan verkostoon.

Verkostojen ja kuntaorganisaation välille luodaan uutta toimintakulttuuria ja
-käytäntöjä. Kokeilutoiminta, käyttöön otettava osallisuusmalli ja siinä ra-
kennettava osallisuuden työkalupakki tulee muuttamaan kunnan toimintata-
poja ja toimintaa ketteröitetään niiltä osin kuin se on tarpeellista (esim. lupa-
käytännöt). Osallisuus- ja verkostokoordinaattorin roolina on toimia verkos-
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tojen ja kuntaorganisaation yhteistyön sujumisen varmistajana ja mahdollis-
tajana.

Verkostojen välinen yhteydenpito ja tiedonvaihto varmistetaan avoimuudella
ja sähköisiä kanavia hyödyntäen. Verkostot voisivat myös säännöllisesti
(esimerkiksi kerran puolivuosittain tai vuosittain) pitää yhteisiä neuvonpito-
ja, jotka kokoaisivat yhteen kaikki kehittämisverkostot, teemaverkostot,
asukkaat, luottamushenkilöt, kuntapalveluiden edustajat, sekä järjestöjen,
yritysten ja sidosryhmien edustajat (esim. seurakunta ja poliisi). Kunnan
osallisuus- ja verkostokoordinaattorilla on keskeinen rooli tiedonkulun ja yh-
teistyön varmistamisessa.

Verkostomallin kehittäminen ja toimivuuden arviointi

Kehittämisverkostot ja teemaverkostot korvaavat nykyiset keskustojen kehit-
tämistoimikunnat. Verkostomalli on Tuusulalle uusi ja sen toimivuutta käy-
tännössä onkin syytä tarkastella säännöllisesti ja tehtyjen havaintojen perus-
teella kehittää edelleen ketterästi kokeillen. Käynnistyvän valtuustokauden
puolivälissä tehdään arvio uuden johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja sa-
massa yhteydessä myös verkostojen toimivuutta tulee arvioida.

Verkostomallia kehitetään vuoden 2017 aikana VM:n Digikuntakokeilun
puitteissa ja tuella yhteistyössä Kouvolan kanssa. Tavoitteena on aluedemo-
kratiamallin (Kouvola) ja kehittämisverkostomallin (Tuusula) toimivuuden
testaaminen yhteiskehittämisessä, toimintamallien arviointi ja jatkokehitys.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– ottaa käyttöön kehittämisverkostot, teemaverkostot ja elinkei-
noverkoston Tuusulan kunnassa 1.6.2017 alkaen esityslista-
tekstissä ja sen liitteessä kuvatun toimintamallin ja periaattei-
den mukaisesti

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto esitti Ari Nyma-
nin, Pasi Huuhtasen ja Kari Frimanin kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

__________
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Khall § 232/22.5.2017 Uuden hallintosäännön 13§ mukainen verkostomalli on tarkoitus ottaa käyt-
töön 1.6.2017 alkaen ja tässä esityksessä linjataan verkostojen kokoonpanoa,
asettamista ja toiminta-edellytyksiä. Kunnan oman osallisuusmallin valmis-
telu on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2017 aikana. Kehittämisverkostot
ja teemaverkostot ovat yksi osa tätä osallisuuden edistämisen kokonaisuutta
ja uutta osallisuusmallia.

Verkostojen asettaminen, kokoonpano ja toimintaedellytykset

Tuusulassa otetaan käyttöön 1.6.2017 voimaan astuvan hallintosäännön
myötä alueelliset kehittämisverkostot sekä niiden toimintaa täydentämään
teemaverkostot ja elinkeinoverkosto.

Kehittämisverkostot

Alueellisia kehittämisverkostoja perustetaan eri puolille kuntaa. Etelä-
Tuusulaan perustetaan kolme verkostoa: Hyrylä, Riihikallio ja Lahela. Li-
säksi perustetaan omat kehittämisverkostot Jokelaan ja Kello-koskelle. Nämä
verkostot korvaavat nykyiset Keskustojen kehittämistoimikunnat.

Alueelliset kehittämisverkostot ovat kunnan, paikallisten yritysten, yhdistys-
ten, seurojen ja järjestöjen edustajien, sidosryhmien sekä asukkaiden yhteis-
työn ja yhteiskehittämisen alustoja. Kehittämisverkostot ovat avoimia kaikil-
le kunnan ja sen alueiden elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistä-
misestä kiinnostuneille. Verkostot kokoavat yhteen kehittäjät, tekijät ja aktii-
vit keskustoista ja niitä ympäröivistä kylistä. Verkostoissa ovat mukana
myös valtuutetut ja muut luottamushenkilöt.

Verkostot ovat alueellisia asukkaiden omaehtoisen toiminnan ja tekemisen
alustoja, mahdollistajia ja toteuttajia. Verkostot toimivat myös lähidemokra-
tian ja asukkaiden osallisuuden edistämisen foorumeina. Kehittämisverkos-
toista on mahdollista koota asukasraateja palveluiden tai alueen kehittämi-
seen ja ne voivat antaa lausuntoja aluetta ja verkostoja koskevissa asioissa.

Kehittämisverkostoissa toteutetaan erilaisia projekteja, kehittämishankkeita
ja tapahtumia alueen ja sen kylien elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Kehittämisverkostojen rooli on ideoiva, koordinoiva, kehittä-
vä, mahdollistava ja toteuttava. Verkostot voivat hakea rahoitusta projektien-
sa toteuttamiseen kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Verkostojen toiminnan johtamisesta vastaa pormestari ja valtuuston puheen-
johtajisto erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti.

Kehittämisverkostoihin kootaan kunnanhallituksen, kunnanhallituksen toi-
mikaudeksi, nimeämä enintään 7 hengen ydintiimi. Ydintiimin jäseniltä odo-
tetaan aktiivisuutta sekä sitoutumista verkostojen toimintaan ja alueen kehit-
tämiseen. Ydintiimin tehtäviin kuuluu varmistaa kunnan strategian linjausten
toteutuminen verkoston työskentelyssä, aktivoida verkostoa, osallistua itse
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sen toimintaan, projekteihin ja toteutuksiin, tukea projektien toteuttajia sekä
yhteisömanageria tämän työssä sekä priorisoi-da rahoitettavat projek-
tit/toteutukset/tapahtumat.

Verkostojen toimintaa koordinoi yhteisömanageri (tai vaihtoehtoisesti yhtei-
sökoordinaattori), joka vas-taa kehittämisverkostojen, teemaverkostojen ja
elinkeinoverkoston käytännön toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Verkostojen tukena ja yhteistyökumppaneina ovat toimialat, jotka tuovat
verkostoihin substanssiosaamista ja ovat omalta osaltaan mahdollistamassa
verkostojen toimintaa, toteutuksia ja projekteja sekä uusien toimintatapojen
syntymistä. Yhteisömanageri on keskeinen välittäjä ja yhteistyökumppani
kuntaorganisaation ja verkostojen yhdyspinnassa.

Verkostot toimivat sekä erilaisia sähköisiä kanavia hyödyntäen että fyysisesti
tavaten, verkostomaisesti työskennellen. Viestintä hoidetaan avoimesti ja
monikanavaisesti. Viestinnässä hyödynnetään alustoja ja kanavia, joilla kun-
talaiset jo toimivat.

Kehittämisverkostojen toiminnassa ei makseta kokouspalkkioita tai muita
palkkioita. Verkostojen ydintiimiin nimetyille maksetaan kokouspalkkiot
ydintiimin kokouksista.

Teemaverkostot

Teemaverkostot ovat jonkin teeman ympärille syntyviä avoimia verkostoja,
jotka voivat olla kylä-, keskusta- ja kuntarajat ylittäviä. Nämä verkostot toi-
mivat projektiluonteisesti ja niiden määrää tai toimintamallia ei ole rajoitettu.
Teemaverkosto voi toimia kehittämisverkoston tai -verkostojen sisällä. Tee-
maverkostot syntyvät tietyn teeman tai projektin ympärille ja niiden elinkaa-
ren pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Teemaverkostot voivat hakea rahoitusta projektiensa toteuttamiseen kunnalta
tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Teemaverkostoihin ei nimetä kunnan edustajia. Teemaverkostojen toimin-
nassa ei makseta kokous-palkkioita tai muita palkkioita.

Elinkeinoverkosto

Alueellisten kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen rinnalle perustetaan
avoin elinkeinoverkosto, joka kokoaa yhteen elinkeinoelämän ja yritysten
edustajat. Elinkeinoverkosto täydentää nykyisen elin-keinoneuvottelukunnan
toimintaa. Elinkeinoverkosto voi hakea tukea projektiensa toteuttamiseen
kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Elinkeinoverkostoon ei nimetä kunnan edustajia. Elinkeinoverkoston toimin-
nassa ei makseta kokous-palkkioita tai muita palkkioita.
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Kumppanuus verkostotoiminnassa

Kehittämisverkostojen ja muiden verkostojen toiminnan edellytyksenä ovat
aktiiviset kuntalaiset, järjestöt ja yrittäjät eri puolilla kuntaa. Kehittämällä
asukas- ja järjestötoimintaa sekä kyliä tai kyläkoko-naisuuksia asukkaiden
toimesta itsenäisesti sekä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa, voidaan
asukkaita, järjestöjä ja yrittäjiä aktivoida paikalliseen kehittämiseen ja teke-
miseen kylätasolla sekä yli kylä-rajojen kehittämis- ja teemaverkostoissa.

Verkostomallin jalkautusta tehdään yhteistyössä EMO ry:n ja Keski-
Uudenmaan yhdistysverkoston kanssa. EMO ry:llä on jo ennestään kontakte-
ja kylä- ja asukastoimintaan ja Keski-Uudenmaan yhdistys-verkostolla kon-
takteja 3. sektorin toimijoihin.

Yhteistyötä EMO ry:n kanssa tehdään käynnissä olevan kylä- ja asukastoi-
minnan kehittämishankkeen puitteissa vuoden 2017 aikana. Emo ry on yh-
distys, joka rahoittaa paikallista kehittämis- ja yritystoimintaa vuosille 2014–
2021 laaditun kehittämisstrategian pohjalta. EMO ry tukee kylien ja kehittä-
misverkostojen kehittämis- ja toimintasuunnitelmien laadintaa, sekä tukee
omalta osaltaan verkostoja ja niiden tapahtumien ja projektien toteutusta.
Emo ry:n kautta alueelle kanavoituu EU-rahoitusta, jota on mahdollista ha-
kea verkostoissa syntyville projekteille. Yhteistyöstä ei aiheudu kunnalle li-
säkustannuksia, vaan sitä tehdään Tuusulan kunnan vuosittain maksamaa
EMO ry:n rahoitusosuutta vastaan.

Yhteistyötä Yhdistysverkoston kanssa tehdään Kumppanuudella soteen ja
kuntiin -hankkeessa, johon Tuusula on sitoutunut osallistumaan vuosina
2017–2019. Kumppanuushanketta toteutetaan kunnan uusien kehittämisver-
kostojen kautta. Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on Suomen suurimpia
järjestöjen järjestöjä. Verkostoon kuuluu lähes 50 yhdistystä Järvenpäässä,
Keravalla, Mäntsälässä, Nurmi-järvellä, Pornaisissa, Tuusulassa ja Hyvin-
käällä. Yhdistysverkoston vaikutuspiirissä on jo noin 32 000 ihmistä. Vuon-
na 2007 perustettu, pääosin STEA:n rahoituksella toimiva Yhdistysverkosto
mahdollistaa yhdistysten verkostoitumisen, niiden kehittymisen ja vuoropu-
helun niin keskenään kuin kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Verkostojen resursointi

Maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävien painopisteet muuttuvat ja
kuntiin syntyy uudenlaisia osaamistarpeita tehtäväkentän ja toimintaympäris-
tön muutoksessa. Kunnan osallisuus- ja yhteisöroolin korostuessa sekä kehit-
tämis- ja teemaverkostojen käyttöönoton myötä on verkostojen koordinoin-
tiin ja osallisuuden edistämiseen osoitettava lisäresursseja.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 999

Yhteisömanageri

Kehittämisverkostojen, teemaverkostojen ja elinkeinoverkoston käytännön
toimintaa pyörittämään ja sitä kehittämään palkataan yhteisömanageri (tai
vaihtoehtoisesti yhteisökoordinaattori). Samalla luovutaan nykyisestä oto-
sihteerikäytännöstä.

Yhteisömanageri toimii yhteyksien ja kumppanuuksien luojana, ylläpitäjänä
ja laajentajana rakentaen yhteistyötä asukkaiden, 3. sektorin toimijoiden, yri-
tysten ja elinkeinoelämän sekä kuntaorganisaation ja muiden sidosryhmien
välille. Hän toimii yhteiskehittämisen mahdollistajana, toimenpiteiden ja
projektien edistäjänä sekä toimintatapojen uudistajana yhteistyössä muun
kuntaorganisaation kanssa. Yhteisömanageri tuntee erilaisten rahoitusmallien
hyödyntämisen mahdollisuudet ja auttaa verkostoja hyödyntämään niitä.

Hän tukee eri tavoin kuntalaisten omaehtoista toimintaa, verkostoissa synty-
vien projektien toteuttajia ja projektien läpivientiä aikaansaaden yhteistä te-
kemistä ja pöhinää. Hän on mukana koordinoimassa vapaaehtoistoimintaa.
Yhteisömanageri rakentaa myös kuntaorganisaation sisäistä yhteistyötä ja on
mukana uudistamassa toimintatapoja.

Yhteisömanageri on verkostojen koordinoija, välittäjä, koollekutsuja, valmis-
telija, organisoija, viestijä ja fasilitaattori. Toiminnallaan hän vahvistaa lähi-
vaikuttamisen mahdollisuuksia ja uudenlaisten toimintamallien kehittämistä
ja käyttöönottoa. Hänellä on vahva viestinnän osaaminen ja hän hallitsee
sähköisten alustojen ja kanavien sekä sosiaalisen median hyödyntämisen
viestinnässä ja yhteydenpidossa eri tahojen välillä. Hän organisoi vuorovai-
kutteisia tilaisuuksia ja asukasyhteistyötä kuntalaisten, verkostojen ja kunta-
organisaation kanssa edistäen eri tahojen osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia.

Määrärahat

Kehittämisverkostojen toimintaan osoitetaan vuosittainen määräraha kunnan
talousarvion laadinnan yhteydessä. Määrärahan suuruudesta päättää valtuus-
to hyväksyessään talousarvion.  Määrärahojen käytöstä tehdään erilliset pää-
tökset toimivaltasääntöjen puitteissa.

Kehittämisverkostojen vuosittaisen määrärahan suuruus kytketään alueen
asukasmäärään. Määrärahat jaetaan asukasluvun suhteessa eri kehittämisver-
kostojen kesken. Kehittämisverkostojen määrärahat voidaan käyttää kunnan
strategiaa tukevaan toimintaan ja erilaisten projektien toteutukseen.

Kehittämisverkostoille osoitettujen, asukasmäärään kytkeytyvien, määrära-
hojen lisäksi kunta budjetoi vuosittain ketterän kehittämisen määrärahan, jos-
ta verkostot voivat anoa rahoitusta projekteilleen.
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Rahoitusta voi hakea myös esimerkiksi EMO ry:n hallinnoimista aluekehit-
tämisrahoista tai muilta kuntaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta esimerkik-
si joukkorahoitusta hyödyntäen.

Verkostojen toimintatavat ja niiden välinen yhteistyö sekä yhteydenpito kun-
taorganisaatioon

Verkostojen toiminta- ja työskentelytavat muotoutuvat verkostojen toimin-
nan käynnistymisen ja vakiintumisen myötä. Toimintatavat voivat myös ero-
ta eri verkostojen välillä. Keskeistä verkostojen toiminnassa on niiden avoi-
muus. Verkostojen viestintä hoidetaan avoimesti ja monikanavaisesti sosiaa-
lista mediaa ja verkkopalveluita hyödyntäen. Siinä käytetään alustoja joilla
kuntalaiset jo ovat. Yhteisömanageri dokumentoi ja viestii aktiivisesti ver-
kostojen toiminnasta kunnan verkkopalvelussa ja some-kanavilla ja siten
varmistetaan julkisen rahan käytön läpinäkyvyys. Avoimuudella myös innos-
tetaan toimijoita mukaan verkostoon.

Verkostojen ja kuntaorganisaation välille luodaan uutta toimintakulttuuria ja
-käytäntöjä. Kokeilutoiminta, käyttöön otettava osallisuusmalli ja siinä ra-
kennettava osallisuuden työkalupakki tulee muuttamaan kunnan toimintata-
poja ja toimintaa ketteröitetään (esim. lupakäytännöt).

Verkostomallin kehittäminen ja toiminnan arviointi

Kehittämisverkostot ja teemaverkostot korvaavat nykyiset keskustojen kehit-
tämistoimikunnat. Verkostomalli on Tuusulalle uusi ja sen toimivuutta käy-
tännössä onkin syytä tarkastella säännöllisesti ja tehtyjen havaintojen perus-
teella kehittää edelleen ketterästi kokeillen. Käynnistyvän valtuustokauden
puoli-välissä tehdään arvio uuden johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja sa-
massa yhteydessä myös verkostojen toimintaa tulee arvioida.

Verkostomallia kehitetään vuoden 2017 aikana Valtiovarainministeriön Di-
gikuntakokeilun puitteissa ja tuella yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.
Tavoitteena on aluedemokratiamallin (Kouvola) ja kehittämisverkostomallin
(Tuusula) toimivuuden testaaminen yhteiskehittämisessä, toimintamallien
arviointi ja jatkokehitys.

Määrärahalisäykset vuodelle 2017

Kehittämisverkostojen käyttöönotto ja uudistuvat toimintatavat edellyttävät
yhteisömanagerin/yhteisökoordinaattorin toimen perustamista. Samalla luo-
vutaan nykyisten kehittämistoimikuntien neljästä oto-sihteeristä.

Tehtävää esitetään perustettavaksi 1.6.2017 alkaen toistaiseksi voimassaole-
vana. Tehtävästä aiheutuu arviolta 50 000€ vuosikustannus sivukuluineen.
Tänä vuonna kustannuksia aiheutuu arviolta 20 000€ sivukuluineen.
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Kehittämisverkostojen, teemaverkostojen ja elinkeinoverkoston toiminnan
mahdollistamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi on niille osoitettava lisä-
määräraha. Määrärahalisäykseksi vuodelle 2017 esitetään 30 000€ jaettavak-
si verkostojen kesken. Määräraha jaetaan verkostojen kesken seuraavasti:

– Kehittämisverkostojen kesken jaetaan 24 000€ alueiden asu-
kasluvun suhteessa

– Teemaverkostoille ja elinkeinoverkostolle osoitetaan haetta-
vaksi ketterän kehittämisen määrä-rahaa 6000€

Talousarvion 2017 yhteydessä oli nykyisille kehittämistoimikunnille tälle
vuodelle budjetoitu 2500€ toimintarahaa/toimikunta. Lisäksi oli varattu mää-
räraha palkkioita varten. Tälle vuodelle budjetoidut ja käyttämättä jääneet
määrärahat ovat myös kehittämisverkostojen käytettävissä 1.6.2017 alkaen.

Kehittämisverkostojen toiminnan käynnistäminen

Uuden hallintosäännön 13§ mukainen verkostomalli otetaan käyttöön
1.6.2017 alkaen. Ydintiimien nimeäminen valmistellaan kunnanhallituksen
kokoukseen 5.6.2017. Kehittämisverkostojen ensimmäiset tapaamiset on tar-
koitus järjestää 8.6.2017 (Kellokoski), 14.6.2017 (Etelä-Tuusula) ja
20.6.2017 (Jo-kela). Nämä tapaamiset ovat avoimia kaikille kehittämisestä
kiinnostuneille kuntalaisille, yhdistyksille, seuroille, järjestöille, yrityksille ja
muille sidosryhmille.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heidi Hagman, 040 314 3052

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– käynnistää kehittämisverkostojen toiminnan esityslistatekstissä
kuvattujen toimintaperiaatteiden mukaisesti 1.6.2017 alkaen

– kehittämisverkostojen toimintaa täydentämään on mahdollista
muodostaa teemaverkostoja ja elinkeinoverkosto, jotka toimi-
vat esityslistatekstissä kuvattujen toimintaperiaatteiden mukai-
sesti

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO PÄÄTTÄÄ

– ottaa käyttöön uuden yhteisömanagerin tehtävän 1.6.2017 alka-
en ja myöntää tehtävää varten 20 000 euron määrärahan vuo-
delle 2017

– lisätä verkostojen toimintaa varten 30 000 euron määrärahan
yleisjohto- ja konsernipalveluihin, strateginen suunnittelu- ja
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kehittäminen yksikköön. Määräraha jaetaan verkostojen kesken
seuraavasti:

– kehittämisverkostojen kesken jaetaan 24 000 €
alueiden asukasluvun suhteessa

– teemaverkostoille ja elinkeinoverkostolle osoite-
taan haettavaksi ketterän kehittämisen määrärahaa
6 000 €.

Talousarvion 2017 yhteydessä oli nykyisille kehittämistoimikunnille tälle
vuodelle budjetoitu 2 500 € toimintarahaa/toimikunta. Lisäksi oli varattu
määräraha palkkioita varten. Tälle vuodelle budjetoidut ja käyttämättä jää-
neet määrärahat ovat myös kehittämisverkostojen käytettävissä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
kehittämispäällikkö
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Dno KAAV:888 /2016

233 § KELLOKOSKEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Kuntakehityslautakunta  § 85 27.8.2016
Kuntakehityslautakunta  § 4 18.1.2017
Kunnanhallitus § 98 20.3.2017

Kkl § 85/27.8.2014 Sijainti ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Tuusulassa, Kellokosken kylän keskustassa
Vanhan valtatien varrella ja on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä, Mariaeforsin ruukki ja Kellokosken sairaalan RKY
aluetta Vanhan valtatien länsipuolelta.

Suunnittelualueeseen kuuluu pääasiassa HUSin Kellokosken toimiva sairaa-
la-alue, jossa on merkittäviä maisema-arvoja; lähellä Ruukin patoallas ran-
toineen, suojeltavia rakennuksia ja vanhoja puita. Vanhan valtatien itäpuo-
leinen alue, jossa on sijainnut aiemmin sairaalan kasvihuoneita. Alue rajau-
tuu Tähkäpääntiehen ja Nystenintiehen ja sen itäpuolella olevaan pientalo-
alueeseen Roinilanpeltoon. Pohjoisessa aluetta rajaavat Kalliomaantien ete-
läpuoleiset tontit ja etelässä Carlanderintie ja Ruukin kuja. Kellokosken sai-
raala-alue rajautuu etelässä Ruukin vanhaan teollisuusympäristöön ja patoon,
joka toimii jalankulku- ja pyöräilyreittinä Keravajoen eteläpuolelle.

Alueen kaavoitus on käynnistynyt Tuusulan kunnan aloitteesta. Vanhan val-
tatien itäpuolella sijaitsee kunnan maata, jota kunta on hankkinut maakau-
poilla HUSilta. Asemakaavan muuttamiselle on tarve, koska nykyinen Van-
han valtatien itäpuoleinen on avointa joutomaata.

Asemakaavan muutoksen kohteena on keskustan muodostamisen osalta
Vanhan valtatien itäpuoleiset alueet ja sairaalan toiminnan mahdollistaminen
jatkossakin on asemakaavan tarkoituksena. Kaavatyön yhteydessä tarkastel-
laan rakennussuojelumerkinnät ja kartoitetaan mahdolliset lisärakentamisen
paikat sairaalan alueella. HUS on ilmoittanut että tarvetta lisärakentamiseen
ei ole, mutta alueen tulevan kokonaiskehittämisen kannalta mahdolliset ke-
hittämispaikat kartoitetaan.

Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on
mahdollistaa ympäröivään taajamarakenteeseen sopiva ja keskustaa kehittä-
vä täydennysrakentaminen. Keskeiset korttelialueet on tarkoitus osoittaa
pääosin asunto- ja palvelurakentamiseen. Suunnittelualueen edullinen sijainti
yhdyskuntarakenteessa ja liikenneverkossa puoltaa em. tavoitteita. Alueelle
soveltuva rakentamisen tehokkuus määritellään kaavatyön yhteydessä. Mer-
kittävänä tavoitteena on keskustan muotoutuminen toimivaksi kyläksi ja pal-
veluiden sijoittuminen saavutettavaksi liikennemuodosta riippumatta. Toi-
minnallisen toriaukion mahdollinen sijoittuminen kyläkeskustaan on tutkit-
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tava asemakaavatyössä. Asemakaava toteutuessaan tiivistää nykyistä taaja-
marakennetta ja parantaa olemassaolevia tie- ja kunnallisteknisiäverkostoja.

Kaupallisen keskuksen katumiljöön viihtyisyyteen ja keskustamaisuuden
luomiseksi suunnitellaan mahdollisesti torimainen alue, jonka sijoittaminen
keskeiselle ja kaupunkikuvallisesti toimivalle paikalle on yksi asemakaavan
tavoitteista. Pysäköinnin järjestämiseksi keskusta-alueella kaavoitustyön yh-
teydessä tutkitaan tasamaan pysäköinnin lisäksi rakenteellista pysäköintiä
korttelialueilla. Viheralueiden toimivuutta ja jatkuvuutta keskustan läpi sai-
raala-alueen ja Ruukin alueiden suuntaan tutkitaan kaavoituksessa. Kello-
kosken keskustan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksistä merkittävänä
pidetään Ruukin patoaltaan yhteyttä, johon myös keskustan kevyenliikenteen
yhteydet tulee yhtyä.

Kaavatilanne

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maankuntakaavan. Sii-
nä suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Uudenmaan maa-
kuntakaavassa (2006) suunnittelualue on taajamatoimintojen keskustatoimin-
tojen aluetta. Maakuntakaavassa on myös alueen kulttuuriympäristörajaus.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on RKY 2009 -rajaus, val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Marieforsin ruukki
ja Kellokosken sairaala.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätök-
sellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Suunnittelualue kuuluu valta-
kunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Tuusulaan ollaan laatimassa koko kunnan yleiskaavaa 2040 tavoitevuodelle.
Yleiskaava on parhaillaan nähtävillä 11.8.-30.9.2014 välisenä aikana. Yleis-
kaavan tavoitteiden mukaista olisi tiivis Kellokosken keskusta.

Osayleiskaava on yleiskaavaa tarkempi, lainvoimainen kaava. Valtuusto hy-
väksyi Kellokosken osayleiskaavan 6.9.2010 §90 ja osayleiskaavan voi-
maantulosta kuulutettiin 6.4.2011. Osayleiskaavassa Kellokosken keskustan
asemakaava-alue on keskustatoimintojen aluetta (C) tai olennaisesti muuttu-
vaa aluetta(C, punraja). Alueen katuverkko on ohjeellinen. Osayleiskaavan
mukaisesti alue varataan keskusta-asumiselle, hallinto-, palvelu- ja toimisto-
tiloille sekä keskustaan sopiville työtiloille. Alueelle voidaan sijoittaa MRL
114§ mukaisia vähittäiskaupan suuryksikköjä.

Osayleiskaavassa on annettu niin ikään sairaala- ja ruukkialuetta koskevat
rakennus- ja aluekohtaiset suojelumääräykset. Alueella sijaitsee kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaita rakennuksia (sr) ja arvokkaita säilytettäviä rakennuk-
sia (sä) sekä muinaismuistokohde (SM4). Vanhan valtatien länsipuoleinen
alue on kokonaisuudessaan aluetta, jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokas
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rakennuskanta, rakenne ja ympäristö on säilytettävä. Huutomerkillä on osoi-
tettu puhdistettava/kunnostettava maa-alue. ET:llä tarkoitetaan yhdyskunta-
teknisen huollon aluetta.

Asemakaavan laatimisesta on tehty suunnittelualueen itäpuolisten maan-
omistajien kanssa kaavoituksen käynnistämissopimus. HUS on neuvottelu-
kumppanina kulttuuriympäristön säilyttämisestä käytävien rakennussuojelu-
merkintöjen osalta. HUS sairaalan kiinteistöllä on käyttämätöntä rakennus-
oikeutta. HUS on ilmoittanut, ettei sillä ole tällä hetkellä lisärakentamistar-
vetta alueella.

Kellokosken sairaalan psykiatrian hoito on osa HUS psykiatrian toimintaa,
joka on muutoksessa parhaillaan. Kellokosken sairaalan psykiatrian yksikkö
kuuluu osana laajempaa HUS -alueen psykiatrian kokonaissuunnitelmaa
2014-2018 ja muuttuvaa toimintaympäristöä, jota tulee seurata Helsingin ja
Uudenmaan sairaalanhoitopiirin hallituksen pöytäkirjoista mm.9.6.2014 §96,
josta löytyy HUS psykiatrian tiekarttatyöryhmän loppuraportti 30.4.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 29.11.-
31.12.2012 välisenä aikana, jolloin OASista on annettu palautetta 21 kappa-
letta. Viranomaisneuvottelu pidettiin 23.10.2014. OASia on tarkennettu vi-
ranomaisneuvottelun pohjalta ja aluetta on laajennettu katualueen osalta Lin-
jatielle saakka.

Asemakaavaluonnos

Asemakaavan muutosta esitetään luonnosvaiheessa kolmena erilaisena luon-
nosvaihtoehtona, joissa jatkosuunnittelussa on tavoitteena koota vaihtoeh-
doista osaratkaisut, jotka parhaiten soveltuvat Kellokosken keskustan kehit-
tämiseen. Osa-alueiden numerointi (1-17) helpottaa mielipiteiden ja lausun-
tojen antamista. Vaihtoehtojen kuvaukset on tiivistetty numeroiksi liitteessä
5. Vaihtoehdot A ja C ovat päävaihtoehtoja ja ve B on välivaihtoehto, jossa
on tutkittu erilaisia ratkaisuita suhteessa päävaihtoehtoihin.

Kaikissa luonnosvaihtoehdoissa taajaman asuntojakauma täydentyy kylä-
mäiseksi. Olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään ja eheytetään mm.
muuttamalla Vanhaa valtatie kaduksi. Kevyenliikenteen yhteyttä poikittais-
liikenteessä parannetaan sekä itäpuoleinen kl-yhteys pohjoiseen jatkuu Linja-
tielle Mäntsälään saakka.

Kellokosken sairaalan toiminta kaava-alueella on mahdollista kaikissa luon-
noksissa. Vaihtoehtojen lisärakentamista on tutkittu enemmän asuinrakenta-
misen kannalta kuin sairaalan toimintojen kannalta, koska sairaala on ilmoit-
tanut, ettei lisärakentamisen tarvetta ole. Lisärakentamisen paikat ovat luon-
noksissa erilaisia. Kaupan sijainnit on tutkittu siten, että jokaisessa luonnos-
vaihtoehdossa on kaksi kauppaa, niiden välille syntyy erilaisia mahdolli-
suuksia erikoisliikkeiden sijoittumisessa. Katuverkko on vaihtoehdoissa lä-
hes samanlainen, jossa yhdistetään Toimelantie ja Nystenintie kiertoliitty-
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mällä. Vaihtoehdossa on erilaisia liittymisratkaisuita korttelirakenteen sisäl-
le.

Vaihtoehto A: ssa suunnitelma on keskitetty kauppojen ympärille, jotka si-
joittuvat nykyistä kaupallista toimintaa pohjoisemmas uuden kiertoliittymän
läheisyyteen. Synergia kauppojen kesken voi saada aikaan myös erikois-
kauppaa. Torin sijainti on kaikissa vaihtoehdoissa keskeisesti, vaihtoehdossa
A kaupat hyötyvät torin sijainnista, kulku kauppoihin vastakkaisista kulmis-
ta. Keravajoen rantoja on hyödynnetty tässä vaihtoehdossa eniten.

Vaihtoehdon B tarkoituksena on osa-alueittain kertoa erilaisesta tontin käyt-
tömahdollisuudesta vaihtoehtoihin A ja C verrattuna. Sairaalan alue on jätet-
ty lähes ennalleen vastaanottokeskusta myöden. Suunnitelmassa kaupat ovat
molemmat oman kiertoliittymän lähellä ja molemmista on ajoyhteys sivuka-
dun puolelta; pohjoisessa kaupassa Nystenintieltä ja eteläisessä kaupassa
Carlanderintieltä. Ratkaisussa kaupan toiminnot on hajautettu.

Asuntoalueet toteutetaan kaikissa vaihtoehdoissa suhteellisen pienimittakaa-
vaisesti. Vaihtoehdossa B korttelirakenne on suurempi ja vinosti katuun näh-
den sijaitsevat L-talot elävöittävät katunäkymää, mutta myös samalla osittain
sulkevat korttelipihan sisäänsä ja luo korttelin sisälle yhtenäisen piharatkai-
sun, jonka pohjoisosassa säilyy vanha tallirakennus. Rakennusten korkeus
madaltuu kohti itää.

Vaihtoehdossa C kauppojen sijainti on suhteellisen tiiviisti Roinilanpellon
puiston ja sairaalan välisen yhteyden eteläpuolella. Kauppojen välisissä kort-
teleissa on edellytyksiä erikoiskaupalle, samoin vastaanottokeskuksen pai-
kalla toteutuessaan edes osittain muuna kuin sairaalan rakennuksena.

Lisätietoja: Kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö, p. 040-314 3517

Kaavaselostus on liitteenä.

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta päättää

– asettaa asemakaavan muutosluonnokset MRA 30 §:n mukaises-
ti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

---

 Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Vesa Lundberg usean jäsenen
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

" Nähtävilläoloaikana keskustan tehokkuuden lisäämistä (kerroskorkeus),
sekä maanpäällisen pysäköinnin lisäämistä tutkitaan."
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Kuntakehityslautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

– Nähtävilläoloaikana keskustan tehokkuuden lisäämistä (kerros-
korkeus), sekä maanpäällisen pysäköinnin lisäämistä tutkitaan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaavoituspäällikkö Asko Honkanen ei osallistu-
nut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon intressijääviyden vuoksi. Asian esit-
telijänä toimi kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo. Lautakunnan jäsen
Antti Seppälä poistui kokouksesta klo 19.11 ennen asian käsittelyä ja päätök-
sentekoa. Seppälän tilalle saapui kokoukseen hänen henkilökohtainen vara-
jäsenensä Lars Winqvist.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.11-19.20.

_________

Kkl § 4/18.1.2017 Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksessa on keskitetty kaupallista toimintaa pohjoisemmas uuden
kiertoliittymän läheisyyteen. Synergia kauppojen kesken voi saada aikaan
myös erikoiskauppaa.

Asuntoalueet toteutetaan pienimittakaavaisesti Vanhan valtatien varteen ja
Nystenintien varteen kiinni korttelirakenteeltaan kylänraitteja tiivistetään ja
torimaisen toiminnan keskittäminen sairaalan ja Roinilanpellonpuiston välil-
le kauppojen eteläpuolelle tukee kevytliikennepainotteista keskustaa.
Korttelirakenteen sisällä on massaltaan pistemäistä pienkerrostaloaluetta,
joka mahdollistaa valoisan piharatkaisun. Pohjoisessa korttelin sisällä on sel-
keä puistomainen vihervyöhyke, joka jatkuu kohti itää olevaa Roinilanpellon
pientaloaluetta, samalla mittakaava pienenee itään päin. Kaava-alueen poh-
joisosassa Tallipolku kevyenliikenteen reittinä, jossa huoltoajo ja länsiosan
kerrostaloalueille liittyminen sallitaan.

Eteläisin korttelialue on Konradinpolun pohjoispuoleiset korttelit, joissa ra-
kenteen muuttuminen kohti Vanhaa valtatietä sallitaan kaventamaan nyt suh-
teettoman leveää katualuetta. Kevyen liikenteen reitin mahdollistaminen ko-
ko kaava-alueen itäpuolella on pitkä katualueen tavoite, sekä katualueen ke-
hittämisen tarve.

Mahdollinen lisärakentaminen Vanhan valtatien länsipuolella sairaalan alu-
eella sijoittuu Toimelantien varteen ja Toimelan korttelissa Annanpuiston
muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta (YL) puistona
(VL)hoidettavaksi alueeksi mahdollistaa jylhän puuston ja arboretumin ja
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ruusupuiston säilymisen Kellokosken sairaalan hoitohistoriaan liittyvänä
puutarhamaisena alueena.

Torin sijainti keskeisesti molemmat kaupat hyötyvät torin sijainnista, kulku
kauppoihin ajoneuvoliikenteellä Nystenintien puolelta laajalle puuston avulla
jaksotellulle pysäköintialueelle siten, että kauppojen sisäänkäynnit ovat saa-
vutettavissa myös torin puolella.

Vanhan valtatien muuttaminen katualueeksi mahdollistaa sen kaventamisen
eteläosasta visuaalisesti mm. tuomalla puita katualueella ja siirtämällä itä-
puolen kevytliikenteen lähemmäs rakennuksia, sekä mahdollistaa kadunvar-
sipysäköintiä keskustan alueelle. Bussipysäkkien keskittäminen torin lähelle
kevyenliikenteen korotettuun ylityspaikan pohjoispuolelle, sekä kiertoliitty-
mien toteuttamine hiljentää läpiajavan liikenteen nopeuksia.

Palaute kaavaluonnoksesta

Kellokosken keskustan asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 11.9.-
13.10.2014. Asemakaavasta saatiin 25 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Asema-
kaava-aluetta on pienennetty asemakaavaluonnosten jälkeen. Asemakaava-
luonnoksia koskevaan palautteeseen on laadittu vastineet pienennetyn ase-
makaavan osalta. Lisäksi luonnoksesta järjestettiin Kellokosken Ruukin kah-
vila Kinuskillassa avoin yleisötilaisuus 1.10.2014, jonka tiivistelmä on kaa-
vaehdotuksen liitteenä.

Kellokosken keskustaa koskevan palautteen pääkohdat olivat:
-Toimelan viereisen Annanpuiston säilyttäminen arboretumina
ja ruusupuistona
-kauppojen sijaintivaihtoehtona Nystenintien eteläpuoleinen
alue ja siihen liittyvä torialue antavat hyvät lähtökohdat kes-
kustan muodostumiselle Roinilanpellonpuiston ja sairaala-
alueen väliselle akselille
-kulttuuriympäristön huomioiminen rakentamisen ohjaamisessa
-kerroslukujen soveltuminen alueelle
-kevyenliikenteen huomioiminen
-sairaalalla ei tarvetta lisärakennusoikeudelle

Kaavaehdotuksen kehittäminen

Kellokosken keskustan aluetta kehitettiin kolmesta luonnosvaihtoehdosta
saadun palautteen perusteella. Rakenteelliseksi vaihtoehdoksi Vanhan valta-
tien itäpuolella valittiin vaihtoehto A, jossa Roinilanpellon ja sairaala-alueen
itälänsisuuntaisella akselilla olisi torimainen alue kaupan ja asuinkerrostalo-
jen liiketilojen muodostama kaupallinen keskittymä.

Kaavaehdotuksen korttelialueiden periaatteita ovat:
-Kyläkeskustan korttelit
-Torimainen alue, joka yhdistää Vanhan valtatien puolet
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-Nystenintien yhteyden rakentuminen Toimelantiehen liittyen
-Nystenintien pohjoispuolella korttelin rakenne ja arkkitehtuuri
ovat kattomuodoiltaan ja ilmeeltään sairaalarakentamisen kal-
taisia klassisia piirteitä omaavia
-Nystenintien katulinjaan rakentaminen kiinni, luo kylämäi-
syyttä
-Pääkadun liikenteellinen hidastaminen kiertoliittymien avulla
ja katumaisen ympäristön parantaminen Vanhalla valtatiellä
-Roinilanpellon asuinaluetta kohti matalampaa keskustamaista
pientalorakentamista
-Palveluiden saavutettavuus
-Pysäköinnin sijainti sekä osittain katualueella, että kauppojen
itäpuolella Nystenintieltä liityttäessä
-Toimelan rakennuksen muodon säilyttäminen ja Annanpuiston
säilyminen puistona

Sairaala-alueen jättäminen kaavaluonnoksen jälkeen seuraavaan kaava-
alueeseen liittyvät muutokset HUSin päätökseen 2.11.2015 käynnistää val-
mistelut sata vuotta täyttäneen Kellokosken sairaalan tiloista luopumiseksi.
HUS:lla on tavoitteena, että Kellokosken sairaalakampuksesta luovutaan ai-
nakin pääosin siinä vaiheessa kun on vapautunut tarkoituksenmukaista tilaa
muualta. Muutoksen myötä vastaanottokeskuksen rakennusta (matala yksi-
kerroksinen rakennus Ruukin pohjoispuolella) on purettu syksyllä 2016.

Kellokosken sairaalasta luopumisen taustalla on psykiatrian palveluiden
avohoitoistuminen, Kellokosken sairaalan remontointitarve sekä päivystys-
asetus, joka velvoittaa, että päivystävissä psykiatrisissa yksiköissä on poti-
laan terveydentilan arviointia varten käytettävissä riittävän laajasti somaattis-
ten erikoisalojen asiantuntemusta.

Kaupan kortteleiden tutkiminen

Kaupan vaihtoehtoja tutkittiin kattopysäköinnillä ja pintapysäköinnillä. Kaa-
vassa mahdollistetaan maanalaisen pysäköinti kaupan korttelissa. Luonnolli-
sen maanmuodonkin mukaisesti se olisi suhteellisen helposti toteutettavissa,
maanpinta-on katupintaa alempana.

Myös asuntojen toteuttamista kaupalliseen kortteliin on tutkittu niin että kel-
lotorin puolelle taaempaan kortteliin mahdollistettaisiin asuinkerrostalora-
kentamista; alimman kerroksen liiketilat yhdistyisivät kaupan hallirakennuk-
seen. Pysäköinnin lisäys vaatisi maanalaista tai kattopysäköintiä samaan
kortteliin asunnoille, sekä toisenlaista maapolitiikkaa tonttien myynnissä, ku-
ten kustannusten seurantaa toteutuneen maankäytön perusteella.

Torimaisen aukion muodostumista on tutkittu useassa vaihtoehdossa ja pää-
dytty Vanhan valtaitien varrella olevaan aukiomaisen tilan osoittamiseen
kaupan tontille ja pitkittäisen itä-länsisuuntaisen torin muodostamiseen Roi-
nilanpellonpuiston ja sairaalan akselin välille. Torin sijainnin tulee olla nä-



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1010

kyvä ja torilta katsoen arvokas sairaalaympäristö näkyy hyvin, sijainti mah-
dollistaa myös näkymiä osittain Roinilanpellonpuistoon. Kauppojen lounais-
puolelle muodostuu torimaisena aukiona jäsenneltävä aukiotila, joka liittyy
saumattomasti Kellotoriin.

Kaupallinen selvitys osoitti, että alueen ostovoima riittäisi suurentamaan
kauppojen kokoa. Tällä kaavalla mahdollistetaan kehittäminen, ja tulevassa
kaavassa toteutetaan muutos nykyisten kauppojen paikalle.

Asemakaavan mitoitus

Asukasmäärän mitoitusperuste on 1 asukas 50 kerrosneliömetriä kohden.
Asuntojen keskipinta-ala on 75 k-m2.
Asuinrakennusten korttelialueet
Yhteensä asemakaavassa on osoitettu kerrosalaa 28600 k-m2. Länsipuolella
AL-33 korttelissa Toimelassa on 400 k-m2 asuinliikekorttelin rakennusoi-
keus.
Korttelialueiden tehokkuus on e=0,6 AK ja A-korttelialuilla e=0,4 Nystenin-
tien pohjoispuolella yhteensä kerrosalaa näissä kortteleissa 12.700 k-m2 ja
sen eteläpuolella AL-korttelialueilla tehokkuus on 1, jossa korttelin kerrosala
on 6677 k-m2. AL kortteleliin saa sijoittaa myös liiketilaa ensimmäiseen ker-
rokseen. A, AK ja AL-kortteleihin toteutuu noin 19.400 k-m2 rakennusoi-
keutta. Asuinkorttelialueiden yhteenlaskettu ala on 3,8ha.

Asukkaita asemakaavalla mahdollistetaan 377 ja autopaikkoja n. 280. Maan-
alaista pysäköintiä on sallittu AK-korttelissa Nystenintien pohjoispuolella ja
KM-korttelissa Nystenintien eteläpuolella Vanhan valtatien varressa.

AK46 -korttelin kerroskorkeus on IVu2/3, joka mahdollistaa neljä täyttä ker-
rosta ja ullakkokerroksessa 2/3 rakennuksen suurimman kerroksen kerros-
alasta on kerrosalaan luettavaa tilaa. Rakennusten kattomuotoa on ohjattu to-
teuttamaan aumakattoiseksi. Ikkunalliset kattolyhdyt mahdollistavat ullak-
kokerroksen valon saannin. Myös pistetaloissa kattomuoto ohjataan au-
makattoiseksi. Ainoastaan liittyvät matalammat osat voivat olla pulpetti tai
tasakattoisia.
AL32-korttelissa kerroskorkeus mahdollistaa viiden kerroksen korkuisen
rakennusmassa, jossa 2/3 suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen
ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kattomuotoa
ei ole ohjattu, tasakattoinenkin kerrostalorakentaminen tässä korttelissa on
mahdollista.

Muut korttelialueet
Kaupan (KM)korttelialue on kooltaan 10660 m2, siihen on osoitettu raken-
tamista yhteensä 5000 k-m2 päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan alaa.
Kaupat on sijoitettu siten, että korttelin lounaisalueen kulmaan tulee toteuttaa
avoimena torimaisena alueena, jossa on laadukkaat pintamateriaalit. Pinta
pysäköinnit on osoitettu koilliskulmaan liityttäväksi Nystenintieltä. Toritoi-
mintaan liittyvää pysäköintiä saa sijoittaa tilapäiseen pysäköintiin to-1 alu-
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eelle 5% kokonaispysäköinnin määrästä. Erikoiskauppaa on mahdollistettu
KM-kortteliin ja sen tulee sijaita to-1-alueeseen liittyvän alueen julkisivussa,
kuten kaupan pääsisäänkäyntien. Torimaisen (to-1) alueen pintamateriaalien
ja suunnittelun tulee olla laadukasta ja liittyä poikittaiseen Kellotoriin sau-
mattomasti, hulevesien hallinta viivytysaltaita sallitaan alueella.

Y-korttelialueet on pääasiassa osoitettu kaavassa säilyvinä korttelialueina.

Yleiset alueet
Liikennealueet
Vanha valtatie muutetaan kaavassa maantiestä kaduksi Lasipalatsilta Linja-
tielle. Nystentintien liittyminen Toimelantien kohdalla kiertoliittymällä Van-
ha valtatiehen. Kevyenliikenteen ylityspaikkoja Nystenintiellä kaksi, kierto-
liittymässä neljä, torin kohdalla korotettu ylitys ja eteläisessä kiertoliittymäs-
sä on mahdollistettu neljän kadunylityspaikan syntyminen.
Yleisten rakennusten korttelialueet
Kaavaehdotuksessa on kaksi Y-korttelialuetta (7000 Y-4 ja 7043 YS-7), jois-
sa ei ole odotettavissa muutoksia rakennuskantaan, mikäli hankkeita on alu-
eelle osoitettavissa, tulee niille toteuttaa kaavamuutokset. Y-4 kortteliin on
osoitettu ajoyhteys pohjoisenpuolen tonteille.

Tekninen huolto;
Vesijohto-ja jätevesiverkosto ja hulevedet
Vesihuollonyleissuunnitelma teetetään kaavaehdotuksen jälkeen.
Hulevesiä voi viivyttää torialueella ja avoinna säilytettävällä torimaisella
aukiolla (to-1) siten, että niistä muodostuu altaita. Hulevesien poisjohtami-
nen toteutetaan pääasiassa liittymällä kunnallistekniseen verkostoon, tontilla
tapahtuvaan hulevesien viivyttämiseen ohjeistusta kunnallisteknisessä yleis-
suunnittelussa myöhemmin.

Maaperän rakennettavuus on heikohko, maaperä on pääasiassa savea.

Kaukolämpö
Kellokosken alue on liitetty Fortumin mukaan vuonna 2014 DN150 runko-
linjalla Järvenpään kaukolämpöverkkoon, jolloin Kellokoskella käytettävästä
kaukolämpöenergiasta on n. 80 % biopolttoaineella tuotettua lämpöä. Kello-
koskella tuotetaan vain huippulämpö pakkasilla. Kellokoskella on toimiva
lämpökeskus jää huippu – ja varalaitokseksi. Vauriotilanteissa Kellokoskella
on aina 100 % varateho käytettävissä. Lausunnossaan Fortum Power and
Heat Oy ilmoittaa tarjovansa uusille rakennettaville kiinteistöille kaukoläm-
pöä lämmitysmuodoksi. Kaavassa ei ole ohjattu liittymistä.

Liikenneverkko
Alustavaa katusuunnitelmaa on tehty yhteistyössä teknisen toimen kunnallis-
tekniikan suunnittelijoiden kanssa, jotta katualueelle saadaan monimuotoi-
suutta ja riittävät tilavaraukset ja että katu on toteuttavissa toimivuudeltaan ja
ilmeeltään tavoitteiden mukaisena. Kellokosken keskustan kaavan myötä
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Vanha valtatie muuttuu kaduksi välillä Carlanderintie/Ruukinkuja – Linjatie.
Vanha valtatien katualue tulee sijaitsemaan pääosin nykyisen tiealueen rajo-
jen mukaisesti. Tieosuuden muuttuminen kunnan kaduksi mahdollistaa ka-
dun kehittämisen paikallisen liikenteen ja toimintojen tarpeista lähtien.
Kaava-alueen eteläosassa Vanha valtatie- Carlanderintie-Ruukinkuja liitty-
mään varataan tilaa kiertoliittymän rakentamisen mahdollistamiseksi, samoin
kuin Vanhan valtatien- Nystenintien ja Toimelantien liittymään. Kiertoliit-
tymät alentavat kadun ajonopeuksia ja rauhoittavat liikennettä Vanhalla Val-
tatiellä keskustan kohdalla parantaen liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Keskustan alueella katualue suunnitellaan siten, että katualueelle mahtuu vi-
herkaista, johon näkemäalueet huomioiden istutetaan puita ja pensaita vaih-
televasti keskelle tai reunalle. Tarkempi katualueen suunnittelu tehdään kaa-
vaehdotuksen jälkeen tehtävässä katusuunnitelmassa.

Keskustaan tulisi Vanhalle Valtatielle myös ns. torialueen läheisyyteen koro-
tettu alue varmistamaan turvallisen kevyen liikenteen ylityksen. Linja-
autopysäkit on suunniteltu korotetun ylityspaikan läheisyyteen. Torialueen
läheisyydessä olevien yksityisten korttelialueiden kadunpuoleiset osat tulee
suunnitella liittymään ympäröivään katualueeseen luontevasti.

Nystenintiestä/ Toimelantiestä pohjoiseen Vanha valtatie katu pysyisi lähes
nykyisen tien kaltaisena, mutta Kalliomaantien ja Linjatien välille rakennet-
taisiin kevyen liikenteen väylä myös Vanhan valtatien itäreunaan.

Ratkaisun tarkoituksena on rauhoittaa läpiajavaa liikennettä ja tehdä ympä-
ristöstä turvallisempaa asukkaille. Kevyenliikenteen verkko yhdistää Vanhan
valtatien molemmat puolet keskeisellä alueella Roinilanpellonpuiston ja sai-
raala-alueen välillä.

Asukasmäärän lisääntyminen olemassa olevan joukkoliikennekäytävän välit-
tömässä läheisyydessä parantaa joukkoliikenteen toteuttamisedellytyksiä ja
turvaa osaltaan joukkoliikenteen palvelutason säilymistä tai paranemista.

Toteutuessaan täysimääräisesti asemakaavassa osoitettu uusi asuminen lisää
henkilöautoliikennettä noin 460 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asemakaavan
mahdollistama kaupan määrä aikaansaa liikennettä noin 3000 henkilöautoa
ja noin 20 paketti- ja kuorma-autoa vuorokaudessa. Liikennetuotoksen arvi-
oinnissa on käytetty Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –
ohjetta (Ympäristöministeriö 2008). Kauppojen toteutuminen asemakaavan
osoittamaan kohtaan ja osoitetussa laajuudessa tulee kuitenkin edellyttämään
olemassa olevien kauppojen sulkeutumista, jolloin kaupan synnyttämä lii-
kennemäärän lisäys on merkittävästi esitettyä pienempi. Liikenneselvityksen
(Kellokosken osayleiskaavan liikenneselvitys sekä Tuusulan liikennemalli-
työ (2015)) mukaan Vanhan Valtatien liikennemäärä Kellokosken keskustan
kohdalla voi kasvaa noin 8400 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2040
mennessä mykyisestä 4700 ajoneuvosta/vrk. Ennustetuilla liikennemäärillä
katuverkon välityskyky ei ylity ja liikenteen sujuvuus ei vaarannu maankäy-
tön lisääntymisestä. Kiertoliittymien rakentaminen parantaa liittymien väli-
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tyskykyä erityisesti sivusuunnissa eikä jonoutumista liittymissä tapahdu ja
hiljentää kylän keskellä liikenteen nopeuksia.

Vuorokausiliikenteestä 90% arvioidaan sijoittuvan päiväaikaan klo 7-22 ja
10% yöaikaan klo 22-7 ja raskaan liikenteen osuuden arvioidaan olevan noin
3% kokonaisliikennemäärästä. Vanhan Valtatien nopeusrajoitus suunnittelu-
alueella on nykyisellään 40 km/h. Näillä lähtötiedoilla Vanhan Valtatien lii-
kenteen aiheuttama lähtömelutaso on päiväaikaan noin 59 dB ja yöaikaan
noin 51,5 dB. Kaavatyön yhteydessä Vanhan Valtatien nopeustasoa on kaa-
vailtu alennettavaksi 40 km/h:sta 30 km/h:hon, mikä alentaa melutasoja noin
1,2 dB. Lähimpien rakennusten julkisivuille kohdistuisi siis päiväaikaankin
enimmilläänkin alle 60 dB äänenpainetaso, mikä ei vielä edellytä julkisivuil-
le asetettavaa kaavamääräystä. Kaavamääräys kuvaa sisä- ja ulkotilan tavoi-
teltavaa äänitasoeroa, joka tässä tapauksessa olisi alle 25 dB. Rakennusten
sijoittelulla pystytään varmistamaan, että piha-alueet toteutuva meluohjear-
vojen, 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä, mukaisina (valtioneuvoston päätös me-
lutason ohjearvoista N:o 993 29.10.1992).

Rakennettu ympäristö
Kellokosken sairaalan toiminta siirtyy pääasiassa toisaalle, kaavaehdotus on
rajattu koskemaan Vanhan valtatien itäpuolta. RKY-alueelta ovat kaavaeh-
dotuksessa mukana Toimelan rakennuksen ja Annanpuiston alue ja sairaala-
alueen koillinen osa, jossa on liikenteellisesti kaavaan tarvittavaa aluetta.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on merkitty ra-
jauksella (RKY 2009) asemakaavakarttaan.

Kaavaehdotuksen alueella on rakennuksia, joiden säilyminen kylän kannalta
on merkityksellistä, osassa tosin kunto ratkaisee suojelutason. Kaavaluon-
noksessa (liite 3) tutkittiin laajemmalla alueella maakuntamuseon kanssa
suojelumerkintöjä, jonka pohjalta on päädytty seuraaviin merkintöihin kaa-
vaehdotusvaiheessa; Toimelassa rakennuksen muodon, julkisivujen ja arkki-
tehtuurin suojelevaan sekä säästävä merkintä, joka mahdollistaa uudisraken-
tamisen, rakennusalalle saa siis rakentaa 400 k-m2 kokoisen uudisrakennuk-
sen (asuin- ja liikerakennuksen), mikäli mitään rakennuksen osista ei ole
säästettävissä.
Suojelumerkintää sr-3 käytetään koskemaan itäpuoleista vanhaa aittaa estäen
sen purkamisen ja vr-1 -merkinnällä ohjataan korjauspajan rakennuksen säi-
lymisen edellytyksiä, joskaan ei siihen pakota.

Uusi rakennettu ympäristö soveltuu ympäristöön ja tiivistää maankäyttöä
Vanhan valtaitien itäpuolella.

Luonto ja maisema
Kaava-alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja Vanhan valtatien itäpuolella,
muutama isompi tienvarressa oleva mänty esitetään säilytettäväksi Kellotorin
alueella. Kellokosken historiallinen miljöö rakennuksineen ja puistoineen
muodostaa arvokkaan kokonaisuuden, jotkut vanhat reittilinjaukset ja etupi-
han muotopuiston ideat ovat edelleen muuttuneina havaittavissa. Yksittäisiä
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arvokkaampia puita ei kuitenkaan voi osoittaa, kuitenkin katualueella olevia
merkittäviä puita halutaan säilyttää kaavalla.

Puustokokonaisuudet muodostavat paikoin pesimälinnustolle ja lepakoille
otollisia aluekokonaisuuden mm Annanpuistossa, jonka tulevaisuutta ehdote-
taan puistoalueeksi luontoselvityksessä. Arvokkaat luontoalueet on huomioi-
tu jatkossa luo -merkinnöillä, jotka rajoittavat muutoksia. Puunkaadolle voi-
daan määrätä maisemaluvan tarve, jolloin hoitoa voidaan pohtia yksityiskoh-
taisessa lupamenettelyssä. Toimelan puistoaluetta (Annanpuisto) ehdotetaan
A1 –luokan hoidettavaksi puistoalueeksi ja sen eteläpuoleista lehmusrivistöä
Toimelantien varressa säilytettäväksi. Alueelle olisi tarvetta toteuttaa koottu
hoitosuunnitelma siinä vaiheessa, kun sairaala-alueen laajat puistoalueetkin
kaavoitetaan.

Vanhan valtatien itäpuolella Tallimäenpuistossa voi muokata maata siten,
että puistosta muodostuu liukumäelle soveltuva alue.

Kaavatalous
Kyseessä on yhdyskuntarakennetta tiivistävää keskustarakentamista, joka
nojautuu voimakkaasti kunnan nykyiseen infrastruktuuriin ja osaltaan tehos-
taa sen käyttöastetta. Näin ollen, odotettavissa olevat kunnan omistaman
maan myyntituotot ovat suhteessa hankkeen vaatimiin investointikustannuk-
siin kohtuullisia. Katualueen suuruus koko kaavaehdotuksen kaava-
alueeseen verrattuna on suuri, liikenteellisesti tarpeellinen.

Kaavatalous tulkinnan mukaisesti tuottoja kunnalle tulee myyntituloina
2.700.000 euroa. Kunnallistekniikan parantamisen ja kadunrakentamisen
menoja kustannuksista muodostuu keskeisellä kaava-alueella 2.700.000 eu-
ron verran (Vanha valtatie plv 260-640), Toimelantie, Nystenintie, Korjaus-
pajankuja, Tallikuja, Konradinpolku, Roinilanpolku pp, Kellotori, Puuvers-
taanpolku). Kaava on kokonaistaloudellisesti lähellä nollaa, mutta vaiheittain
toteutettava katualueen kaavan myötä mahdollistuva Vanhan valtatien paran-
taminen on lisäkustannuksena noin 2,3 miljoonaa euroa. Arvio tarkentuu to-
teutusvaiheessa, luonnosvaiheessa kustannusarvio vaihtoehdon A mukaisesti
oli n. 4 miljoonaa euroa koko kaava-alueella.

Vaiheistus
Vanhan valtatien itäpuoli toteutetaan yhdessä Nystenintien ja kiertoliittymän
kanssa ensimmäisessä vaiheessa. Tekniset verkostot voidaan arvion mukaan
toteuttaa suurimmilta osin maankäytön toteutumisen kanssa yhtä aikaa.
Kauppojen kortteleiden oletetaan toteutuvan kauppojen itäpuolisen kerrosta-
lotontin samaan aikaan.

Nystenintien pohjoispuolen tonteista voi järjestää tontinluovutuskilpailun.
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Ehdotus
kkj Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan-

hallitus

– hyväksyy laaditun Kellokosken keskustan asemakaavan muu-
tosehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista

– asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtä-
ville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

– kunnallistekniikan yleissuunnitelman valmistuttua tarkistetaan
tonttikohtaisen hulevesien käsittelyn ohjeistus kunnanhallituk-
sessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pirjo Maula teki muutosesityk-
sen:

”Kaavassa olevaa Elyn tiealuetta ei oteta kunnan hallintaan, tuo jatkuvaa
lisäkustannusta kunnalle ylläpito ja hoitokuluina”

Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti, että

– ennen kunnanhallituksen käsittelyä kaavaehdotukseen liitetään
yksityiskohtainen kaavatalouslaskelma, josta selviää asema-
kaava-alueen tulojen ja menojen yksityiskohtainen laskenta.
Kaavatalouslaskelmaa on päivitettävä laskentatietojen tarken-
tumisen myötä.

Pirjo Maula jätti päätöksestä eriävän mielipiteen:

”Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotuksessa olevaa
Elyn hallinnassa olevaa tiealuetta ei pidä ottaa kunnan hallintaan, tuo
jatkuvaa lisäkulua kunnalle ylläpito ja hoitokuluna. Edullisempia
vaihtoehtoja ei ole tarkasteltu ja kustannuslaskelmat eivät riittävällä
tasolla.”

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Asko Honkanen poistui esteellisenä ko-
kouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esittelijänä toimi
kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen. Jäsen Antti Seppälä poistui kokouk-
sesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 16.56.  Seppälän varajäsen
Lars Winqvist saapui kokoukseen klo 16.56.
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Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.37 – 17.42

_________

Khall § 98/20.3.2017 Liitteenä kaavaselostus ja liitteet

Kaavan on toteutettu tarkennettu kaavatalouslaskenta. Jatkosuunnittelussa on
kaava-alueen kustannustehokkuutta pyritty parantamaan. Liitteenä 18 ole-
vaan kaavatalouslaskelmaan on arvioitu kahdenlaisia myyntituloja, joissa to-
teutuminen joko pientaloina tai asuinkerrostaloina A-kaavamerkinnän kortte-
lialueilla vaikuttaa myyntihintaan. Kunnallistekniikan kustannusarvio on teh-
ty alustavan yleissuunnitelman perusteella. Rakennettavuuden ja toteutus-
suunnitelmien perusteella kustannusarvio tarkentuu jatkossa. Suurin ero
aiempaan arvioon on se, että laskelmassa ei ole käytetty saneeraushintoja ku-
ten aiemmassa arviossa, vaan pääasiassa uuden kadun hintoja. Kaavatalous-
laskelmassa on esitetty epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi lopullista ar-
viohintaa on vaikea alustavista suunnitelmista laskea. Kaikki kustannukset
eivät suoranaisesti johdu tämän kaava-alueen vaatimista uudistuksista, vaan
ovat liikenneverkon perusparantamisesta johtuvia kuluja. Tarkennettujen
laskelmien pohjalta kaavatalous arvioidaan kunnalle positiiviseksi, mikäli
tonttikauppa toteutuu arviodulla tavalla.

Kunnallistekniset ratkaisut ja hulevesien hallinta suunnitellaan toteutussuun-
nitteluvaiheessa.

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Maria Suutari -Jääskö, p. 040 314 3517

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä laaditun Kellokosken keskustan asemakaavan muu-
tosehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista

– asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtä-
ville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ari Nyman Pasi Huuhtasen kan-
nattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kunta ottaa
ELY:ltä hoitoonsa Vanhaa valtatietä n. 100 metriä ennen Toimelantietä aina
Mäntsälän rajaan saakka. Toimela puretaan ja kalustovaja puretaan.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväk-
syttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä
kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista
uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät ”ei”.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Koivu-
nen, Kuusisto ja Sorri) ja 6 ei-ääntä (Huuhtanen, Nyman, Seppälä, Sjöblom,
Åvall ja Kervinen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 6–5.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Maria Suutari-Jääskö ja Päivi Hämäläinen olivat asiantuntijoina kokoukses-
sa.

___________

Khall § 233/22.5.2017 Liitteenä kaavaselostus ja muutetut liitteet; kaavaehdotus, kaavamääräykset,
havainnekuva ja kaavatalouslaskelma liite 18

Liite nro 233

Kaavaehdotukseen tehdään muutoksena katuosuuden lyhentäminen suunni-
telman tarkoituksen mukaiseen kohtaan saakka, eli noin 15 m suunnitellun
Kellotorin ylityspaikan kohdasta etelään. Katualuevarauksella on tarkoituk-
senmukaista toteuttaa suurempi alue kokonaisuutena, kuin jakaa sitä kahteen
erilliseen ja eriaikaiseen urakkaan. Näin ollen Toimelantien eteläpuolelle ka-
tualuetta osoitetaan kaavaan n. 165 metriä.

Kaavan kaavatalouslaskenta on tarkentunut muutoksessa niin että katusuun-
nitelman vaihe 2 eteläinen osa jätetään pois ja kustannukset putoavat noin
800.000 euroa. Kaikki kustannukset eivät suoranaisesti johdu tämän kaava-
alueen vaatimista uudistuksista, vaan ovat liikenneverkon perusparantami-
sesta johtuvia kuluja. Tarkennettujen laskelmien pohjalta kaavatalous arvioi-
daan kunnalle keskihinnoilla noin 2m€ positiiviseksi.

Toimelan purkamista ei ole aiemmin käsiteltävänä olleessa asemakaavaehdo-
tuksessa estetty, kaavassa on Toimelan paikalle mahdollista rakentaa vastaa-
vanlainen rakennus, jossa on sekä liike-, että asuintilaa. Kaavamerkintää ei
ole muutettu Toimelan osalta.

Korjauspajan kohdalla määräys on muutettu vastaavaksi toimenpiteiltään
kuin Toimelassa. Korjauspajan paikalle ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa
korkeita rakennuksia, jotta pohjoisenpuolen kortteleista näkymät säilyvät.
Korjauspajan määräyksessä on todettu sen olevan 'Kyläkuvallisesti ja paikal-
lishistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusmuodoltaan ja kerrosalaltaan
samankaltainen rakennus voidaan toteuttaa rakennusalalle.' Kaavassa ei ole
määritelty sen käyttötarkoitusta päämerkinnästä poikkeavaksi. Luontevaa
olisi että paikalla olisi korttelin yhteinen piharakennus tai osa kaavan mu-
kaista liike-toimistokäyttötarkoitusta ensimmäiseen kerrokseen. Mikäli ole-
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massa olevassa rakennuksessa on käyttöarvoa, sen korjaaminen olisi kaavan
mukaisesti toivottavaa.

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä laaditun Kellokosken keskustan asemakaavan muu-
tosehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista

– asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtä-
ville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
kaavoitus
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Dno KI-MI:374 /2017

234 § MEDISET HOIVARAKENTAJAT OY, Y-TONTIN 858-401-20-14
VUOKRAAMINEN, KORKINTIEN KAAVA-ALUE

Khall 234/22.5.2017 Tuusulan kunta on neuvotellut Pilke Päiväkodit Oy ja Mediset Hoivarakenta-
jat Oy yritysten kanssa Korkin alueella sijaitsevan päiväkodin toimintaedel-
lytyksistä, uuden päiväkodin rakentamisesta sekä Y-tontin vuokraamisesta.

Tuusulassa Riihikallion alueella alle kouluikäisten määrä on kasvanut viime
vuosina Bostonin alueen rakentumisen myötä. Lapsimäärien ennustetaan py-
syvän tulevina vuosina keskimäärin nykyisellä tasolla alueella. Tällä hetkellä
alueella sijaitsevaan Pellavan päiväkotiin on enemmän kysyntää hoitopai-
koille, kuin päiväkotiin voidaan lapsia ottaa.

Tontilla sijaitsee kunnan omistamassa rakennuksessa Aarteiden talo-niminen
päiväkoti, jossa palveluntuottajana on Pilke Päiväkodit Oy. Päiväkodissa on
päivähoidossa noin 35 yli 3-vuotiasta lasta. Nykyinen päiväkotirakennus ei
ole toiminnallisesti sopiva kaiken ikäisten lasten päivähoitokäyttöön, joten
Aarteiden talossa on ollut ainoastaan yli 3-vuotiaita lapsia. Nykyiset tilat so-
veltuvat huonosti päiväkotikäyttöön. Rakennus on lisäksi peruskorjaustar-
peessa, eikä sitä ole kannattavaa remontoida päiväkotikäyttöön.
Rakennukselle on myönnetty purkulupa.

Tarkoituksena on rakentaa tontille uusi alueen kasvaneeseen päivähoitotar-
peeseen vastaava hirsipäiväkoti, jonka palveluntuottajana jatkaa nykyisessä
päiväkodissa päivähoitoa järjestävä Pilke Päiväkodit Oy. Hankkeessa ei tar-
vita väistötiloja, sillä nykyistä päiväkotia voidaan käyttää siihen saakka, kun
uusi päiväkoti valmistuu.

Neuvotteluissa on päädytty Y-tontin vuokraamiseen 30 vuodeksi Mediset
Hoivarakentajat Oy:lle perustettavan kiinteistö Oy:n lukuun.

Päiväkotitonteilla kunta on aikaisemmin käyttänyt vuokrahintana alueella
sopimuksen laatimishetkellä voimassa olevaa ARA-pientalohintaa x 0,05.

Kiinteistön 858-401-20-14 pinta-ala on 3881 m² ja rakennusoikeus 970 k-m².
Tällöin vuosivuokraksi muodostuu 11.398,00 euroa, (ARA 235e/k-m²x
0,05).

Liitteenä sijainti- ja kohdekartta sekä vuokrasopimusluonnos.

Lisätiedot: vs. kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Jari Wäre p. 040 314 3401,
maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557.
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Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– käyttää vuokrahintana alueella sopimuksen laatimishetkellä
voimassa olevaa ARA-pientalohintaa x 0,05

_ vuokrata Mediset Hoivarakentajat Oy:lle perustettavan kiinteis-
tö Oy:n lukuun kiinteistön 858-401-20-14 liitteenä olevan
vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin

– oikeuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa teke-
mään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja alle-
kirjoituksillaan hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen

– että vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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235 § AS OY VESITORNINPUISTO, KUNNAN OSAKKEIDEN NROT 4725–4992
MYYMINEN

Khall § 235/22.5.2017 Kunta omistaa As Oy Vesitorninpuisto -nimisestä yhtiöstä 1 h+kk 31,5 m2

Ehdotus
Kj

käsittävän huoneiston osoitteessa ***** Kellokos-ki. Rakennuksen 
valmistumisvuosi on 1974. Huoneisto on vapaa ja myynti-toimeksianto on 
tehty Kiinteistömaailma / Tuusulan Asuntomyymälä LKV:n kanssa.

***** ovat tarjoutuneet ostamaan As Oy Vesitorninpuiston osakkeet nrot 
***** velattomaan hintaan 52 346,54 euroa. Isännöitsijän-todistuksen 
mukaan huoneistoa rasittaa 6 781,72 euron laina (15.5.2017). Huoneisto 
myydään normaaleilla kauppaehdoilla. Omistusoikeus siirtyy os-tajalle 
kaupantekopäivänä maksun tapahduttua. Myyjä vastaa yhtiövastik-keista ja 
muista yhtiölle suoritettavista maksuista hallinnan luovutukseen saakka, 
mistä lähtien niistä vastaa ostaja. Talousarviossa on varauduttu asun-to-
osakkeiden myyntiin ja osakkeiden myyntioikeus on kunnanhallituksella.

Kauppakirjaluonnos ja isännöitsijäntodistus ovat liitteenä.

Liite nro 235

Lisätiedot: Harri Lipasti, puh. 040 314 3003 ja Outi Hämäläinen,
puh. 040 314 3030.

Kunnanhallitus päättää

_

_

_

_

_

_

myydä ***** kunnan omistamat As Oy Ve-sitorninpuisto -
nimisen yhtiön osakkeet nrot *****, huo-neisto ***** 
Kellokoski, velattomaan hintaan 52 346,72 euroa

että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuu-
den 6 781,72 euroa (tilanne 15.5.2017), mikä vähennetään ve-
lattomasta kauppahinnasta

että huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä 
kunnossa kuin se nyt on

että huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta 
on maksettu

oikeuttaa henkilöstöjohtaja Harri Lipastin allekirjoittamaan 
kauppakirjan

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
*****
 henkilöstöjohtaja
talous- ja tietohallinto / Muukkonen 
asuntotoimenpäällikkö



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1023

Dno KESH:202 /2017

236 § YLEISHYÖDYLLISET SEURAT JA YHDISTYKSET, AVUSTUSTEN
MYÖNTÄMINEN VUONNA 2017

Khall § 236/22.5.2017 Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 9 500 euron määräraha sitovin perus-
tein käytettäväksi Keski-Uudellamaalla toimiville tuusulalaisille yleishyödyl-
lisille seuroille ja yhdistyksille. Avustukset olivat haettavana 28.4.2017 klo
15.00 mennessä. Seurojen ja yhdistysten hakemien avustusten yhteissumma
on 31 690,00 euroa.

Päätösehdotus perustuu kunnanhallituksen 8.2.2010 § 59 tekemään päätök-
seen (yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille myönnettävien toiminta-
avustusten hakuohjeen mukaiset kriteerit) ja yhdistysten jäsenmääriin, toi-
mintaan ja anottuihin summiin.

Yhdistelmä hakemuksista ja ehdotus avustusten määristä on liitteenä. Avus-
tuksen maksamisen ehtona on, että hakemuslomakkeessa edellytetyt liitteet
(toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017) toimitetaan kuntaan.

Lisätiedot: konsernipalvelujen sihteeri Hille Vihertie, p. 040 314 3053

Liite nro 236

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– myöntää avustukset liitteen mukaisesti

– edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa hakemuksessa edel-
lytetyt mahdollisesti puuttuvat liitteet kuntaan ennen avustuk-
sen maksamista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Päivö Kuusisto ja Aila Koivunen olivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) poissa
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan. Kuusiston tilalla oli hänen henkilö-
kohtainen varajäsenensä Ritva Hyypijev ja Koivusen tilalla oli hänen henki-
lökohtainen varajäsenensä Karita Mäensivu.

ote
hakijat
konsernipalvelujen sihteeri
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Dno KESH:202 /2017

237 § ELÄKELÄISJÄRJESTÖT, AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2017

Khall § 237/22.5.2017 Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 9 766 euron määräraha sitovin perus-
tein käytettäväksi eläkeläisjärjestöjen avustamiseen. Avustukset olivat haet-
tavana 28.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhdeksän. Yhdistelmä hakemuksista
ja ehdotus avustusten määrästä on liitteenä. Avustuksen maksamisen ehdoksi
esitetään, että hakemuslomakkeessa edellytetyt liitteet (toimintakertomus, ti-
linpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2017) toimitetaan kuntaan. Päätösehdotus perustuu
yhdistysten jäsenmääriin, toimintaan ja anottuihin summiin.

Lisätiedot: konsernipalvelujen sihteeri Hille Vihertie, puh. 040 314 3053

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– myöntää avustukset liitteen mukaisesti.

– edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa hakemuksessa edel-
lytetyt mahdollisesti puuttuvat liitteet kuntaan ennen avustuk-
sen maksamista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Aila Koivunen oli esteellisenä (yhteisöjäävi) poissa kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajan. Koivusen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsenensä
Karita Mäensivu.

ote
hakijat
pääkassa
konsernipalvelujen sihteeri
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Dno KESH:146 /2017

238 § JÄRJESTÖTALOJEN PERUSKORJAUKSET, AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
VUONNA 2017

Khall § 238/22.5.2017 Vuoden 2017 talousarvion on varattu 17 000 euron määräraha sitovin perus-
tein käytettäväksi tuusulalaisten järjestötalojen peruskorjausten tukemiseen.
Neljä järjestötaloa on hakenut peruskorjausavustusta.

Avustuksia ehdotetaan jaettavaksi 17 000 euroa. Avustukset maksetaan to-
teutuneiden kustannusten perusteella ja avustuksen saaja on velvollinen toi-
mittamaan kuntaan selvityksen tehdyistä töistä ja niiden kustannuksista.
Avustusta myönnetään ulkopuolelta ostettaviin suunnittelu- ja työpalveluihin
sekä materiaalihankintoihin. Talkootyön osuudesta ei avustusta myönnetä.
Avustuksen saajalle voidaan pyydettäessä maksaa ennakkona 50 % päätetyn
avustuksen kokonaismäärästä.

Avustus maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu kuntaan:

– perusteltu suunnitelma tehtävistä peruskorjaustöistä
– selvitykset tarvittavien viranomaislupien hakemisesta
– kokonaiskustannusarvio eriteltynä niin, että ostettavien materi-

aalien ja ulkopuolelta ostettavien suunnittelu- ja työurakoiden
osuus on näkyvissä

– toteutustapa ja toteutusaikataulu

Lisätiedot: konsernipalvelujen sihteeri Hille Vihertie, p. 040 314 3053

Liite nro 238

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– myöntää avustukset seuraavasti:

Jokelan Työväenyhdistys ry  3 000,00 euroa
Klemetskog Ungdomsförening rf  1 500,00 euroa
Tuusulan Demarit ry 10 000,00 euroa
Tuusulan Nuorisoseura ry  2 500,00 euroa

yht. 17 000,00 euroa

– edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa selvityksen tehdyistä
töistä ja niiden kustannuksista sekä mahdollisesti puuttuvat liit-
teet ennen avustuksen maksamista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Päivö Kuusisto, Aila Koivunen ja Arto Lindberg olivat esteellisinä (yhteisö-
jäävejä) poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan. Kuusiston tilalla oli
hänen henkilökohtainen varajäsenensä Ritva Hyypijev ja Koivusen tilalla oli
hänen henkilökohtainen varajäsenensä Karita Mäensivu.

ote
hakijat
pääkassa
konsernipalvelujen sihteeri
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Dno KESH:299 /2017

239 § ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JA ÄÄNESTYKSEN TOTEUTUS TUUSULAN
KUNNASSA, SELVITYS JA LAUSUNTO EDUSKUNNAN
OIKEUSASIAMIEHELLE

Keskuvaalilautakunta § 43 16.05.2017

Keva § 43/16.5.2017 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehet ovat oikeusasiamiehen
määräyksestä suorittaneet ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen 14.4.2017
satunnaisesti valituissa ennakkoäänestyspaikoissa. Tarkastuksen tavoitteena
on ollut selvittää ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutetta-
vuutta sekä tilojen yleistä järjestystä ja äänestystapahtuman sujuvuutta. Tuu-
sulassa tarkastus on tehty Riihikallion koulun ennakkoäänestyspaikalla.

Yleisenä havaintona ennakkoäänestyspaikoilla on todettu, että äänestyksestä
ilmoittaminen ja opastaminen ovat vaatimatonta, äänestyspaikat ovat pieniä
ja ahtaita ja tilan varsinaiset toiminnat aiheuttavat melua ja hälinää.

Mm. Tuusulan osalta erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että äänestysti-
lassa ei ollut ns. esteetöntä äänestyskoppia pyörätuolia tai muita liikkumisen
apuvälineitä käyttäville. Tämän johdosta eduskunnan oikeusasiamies on ot-
tanut tutkittavakseen, miten äänestyspaikkojen vaalijärjestelyt on toteutettu
Tuusulan kunnassa. Eduskunnan oikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta
toimittamaan hänelle asian tutkimiseksi tarvittavan keskusvaalilautakunnan
selvityksen ja oman lausuntonsa 30.6.2017 mennessä. Selvityksessä ja lau-
sunnossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti tarkastuspöytäkirjassa viitat-
tuihin oikeusohjeisiin ja siihen, miten esteettömyys ja vaalisalaisuuden tur-
vaaminen on käytännössä toteutettu Tuusulan kunnan ennakkoäänestyspai-
koilla ja vaalipäivän äänestyspaikoilla.

Keskusvaalilautakunnan selvitys

Äänestyspaikoilla ei ole ollut käytössä ns. esteetöntä äänestyskoppia, mutta
ennakkoäänestystiloissa vaalisalaisuus on pystytty turvaamaan siten, että ää-
nestäjät on ohjattu sermillä erotettuun tilaan. Vaalipäivän äänestyksessä vaa-
lilautakunnat ovat joko rakentaneet sermeillä erotetun tilan (liitteenä kuva
Lepolan koululta) tai peittäneet yhden äänestyskopin alaosan suojapaperilla
niin, että on muodostunut näköeste. Lisäksi äänestäjille on annettu kirjoitus-
alusta.

Seuraavia vaaleja varten kaikille ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoille han-
kitaan esteettömät äänestyskopit ja muutkin tarkastuspöytäkirjassa mainitut
epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan.
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Ehdotus
Pj Keskusvaalilautakunta päättää

– antaa edellä olevan selvityksen äänestyspaikkojen vaalijärjeste-
lyjen toteutuksesta Tuusulassa

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti ko-
kouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 239/22.5.2017 Liite nro 239

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa laaditun tar-
kastuspöytäkirjan tiedoksi

– yhtyä keskusvaalilautakunnan selvitykseen ja todeta, että sekä
ennakkoäänestyspaikoista että vaalipäivän äänestyspaikoista
päätettäessä ja järjestelyissä äänestyspaikoilla pyritään otta-
maan huomioon tarkastuspöytäkirjassa esille tuodut oikeusoh-
jeet ja turvaamaan esteettömyys ja vaalisalaisuuden turvaami-
nen

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi
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Dno SOTE:893 /2016

240 § NURMIJÄRVEN JA TUUSULAN YHTEISTEN TYÖTERVEYSYHTIÖIDEN
PERUSTAMINEN, OMISTAJAOHJAUS

Sosiaali- ja terveysltk  § 86 16.11.2016
Kunnanhallitus § 444 28.11.2016
Sosiaali- ja terveysltk § 20 22.3.2017
Kunnanhallitus § 126 27.3.2017
Sosiaali- ja terveysltk § 33 19.4.2017
Kunnanhallitus § 171 24.04.2017
Valtuusto § 58 08.05.2017

Soteltk § 86/16.11.2016 Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapa-
turmia ja edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä työ-
yhteisön toimintaa.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18§ mukaan kunnan tulee järjestää alueel-
laan työskenteleville työntekijöille, alueellaan toimiville yrittäjille ja muille
omaa työtään tekeville työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettujen säädök-
sien mukaista työterveyshuoltopalveluja. Sopimuspohjaisesti palveluihin
voidaan sisällyttää myös sairaanhoito (14§). Työterveyshuoltolaki
(1383/2001, 12§) velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöilleen työter-
veyshuoltopalvelut.

Sosiaali-ja terveysministeriön suosituksena (5/2015) on, että hyvän työter-
veyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuolto tulisi toteuttaa yhtenä ko-
konaisuutena niin, että samat työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantun-
tijat toteuttavat sekä ehkäisevää työterveyshuoltoa että sairaanhoitoa. Tavoit-
teena tulee olla laadukkaat ja kustannustehokkaat työterveyshuolto-palvelut,
joilla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti työkyvyttömyyskustannuksia.

Jos työterveyshuoltolain 14§ tarkoitettuja sairaanhoitopalveluja tarjotaan
kuntakonsernin ulkopuolisille toimijoille, tulee työterveyshuoltopalvelut yh-
tiöittää (Kuntalain ja kilpailutuslain muutokset 2013). Yhtiöittämisvelvoite
astuu voimaan siirtymäsäännösten mukaisesti 1.1.2019.

Toiminnan nykytila
Tuusulan kunnan terveyspalvelut järjestää ja tuottaa työterveyshuollon pal-
veluja omana toimintana, kunnan omistamissa tiloissa Hyrylässä. Asiakkaina
on kuntakonsernin lisäksi 260 yritystä, joista 24 on maanviljelystiloja. Hen-
kilöasiakkaita on 3940, joista kunnan työntekijöitä on n. 2000. Yrityksistä
valtaosa on pienyrityksiä (10 - 20 henkeä) ja näistä n. 25 %:lla on sairaanhoi-
tosopimus. Sairaanhoitopalveluja ostaa kuntakonserni ja suurimmat yrityk-
set.
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Tuusulan työterveyshuollon kustannukset v 2015 oli 875 000 € (v. 2014 –
817 000 €). Yrityslaskutus v 2015 oli 120 000 € (14 % kokonaislaskutukses-
ta) ja kuntakonsernilaskutus 720 000 € (76 %).

Työterveyshuollon henkilöstöön kuuluu 2 ostolääkäriä (yhden ostosopimus
on voimassa toistaiseksi ja toisen ostosopimus päättyy 31.6.2017). Omina
työntekijöinä on 3 työterveyshoitajaa., 1 työfysioterapeutti, 1 työterveyspsy-
kologi ja 1 lähihoitaja. Vuoden 2017 talousarvioon on esitetty neljännen hoi-
tajan uutta vakanssia. Henkilöstöä on siirtymässä eläkkeelle aikaisintaan
vuonna 2020.

Tausta
Tuusulan kunnan työterveyshuolto-palveluiden järjestämistapaa on selvitetty
lukuisia kertoja. Viimeksi Kuuma-komissio on selvittänyt työterveyshuollon
seudullista järjestämistä 2014 -2016. NHG:n kanssa tehdyn selvityksen lop-
puraportissa (30.5.2014) todetaan, että Kuuma-kuntien yhteistoiminnalla
kunnat saisivat parannettua työterveyshuollon tehokkuutta.

10.11.2015 Kuumakomission selvitystyöryhmä esitti kolme vaihtoehtoista
mallia:
1) kuntien työterveyshuoltojen yhteinen kokonaisulkoistus 1.1.17

alkaen
2) yhteisen inhouse-yhtiön perustaminen
3 kuntien työterveyshuollon järjestäminen omana toimintana,

kunnes sote-alue  / itsehallintoalueratkaisun sisältötieto on
varmistunut.

21.9.2016 komissio totesi, että tilanteessa, jossa sote-palveluiden järjestämi-
nen siirtyy joka tapauksessa maakunnille ja työterveyshuollon järjestämis-
vastuu on avoinna, ei liene tarkoituksenmukaista perustaa kuntien omaa työ-
terveyshuoltoyhtiötä.

Nurmijärven kunta on perustanut Nurmijärven Työterveys-liikelaitoksen
rinnalle osakeyhtiön tulevien yhtiöittämis- ja hankintavelvoitteiden mukai-
sesti. Osakeyhtiön toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2017. Liikelaitos palve-
lee edelleen kunnan asiakkaita ja osakeyhtiö tuottaa palveluja yritysasiak-
kaille. Liikelaitoksen ja osakeyhtiön välillä toteutetaan palvelujen ristiin
myyntiä. Lopullisena tavoitteena on sulauttaa liikelaitoksen toiminnot osa-
keyhtiöön vuonna 2019. Liikelaitoksen johtajan Samuli Salanterän kanssa
käytyjen alustavien keskusteluiden perusteella Nurmijärven työterveyshuol-
lon liikelaitos olisi halukas yhteistyöhön Tuusulan kanssa.

Järvenpää käynnistää työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen 12/2016
tavoitteenaan siirtyä ulkoistettuun työterveyshuoltoon 2017 aikana.

21.9.2016 Kuumakomissio totesi, että kunnat voivat neuvotella Järvenpään
kanssa mahdollisuudesta yhteiseen työterveyshuollon palvelujen kilpailutuk-
seen. Tuusula on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa selvittää kilpailutusta
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Järvenpään kanssa. Tuusula ja Järvenpää ovat yhdessä todenneet, että yhteis-
kilpailutuksesta tullaan hyötymään, jos kunnat pystyvät sitoutumaan yhtene-
viin kilpailutuskriteereihin.  26.10.16 Järvenpäässä järjestettiin markkinasel-
vitystilaisuus, jossa kuultiin viittä yksityistä työterveyshuollon palveluntuot-
tajaa. Nurmijärven Työterveyshuolto OY:tä ei kutsuttu paikalle, koska sen
osakeyhtiöittämisprosessi on kesken. Tuusulan edustajina kuulemistilaisuu-
teen osallistuivat henkilöstöjohtaja Harri Lipasti ja työterveyshuollon osas-
tonhoitaja Pirkko Kolmonen. Mikäli palvelut kilpailutetaan, Tuusulan kun-
nan yhtenä perusedellytyksenä on, että toiminta siirtyy liikkeenluovutuksen
periaattein uudelle palveluntuottajalle.

Hyvinkää, Mäntsälä ja Sipoo ovat tässä vaiheessa jatkamassa nykyistä työ-
terveyshuollon järjestämistapaansa.

Kunnan konsernipalvelut suurimpana asiakkaana on ilmaissut halukkuutensa
kilpailuttaa kunnan työntekijöilleen ostamansa työterveyshuollon palvelut,
jotka sosiaali- ja terveystoimiala tällä hetkellä järjestää. Näin ollen on perus-
teltua, että edellä mainittua kokonaisuutta valmistellaan yhtäaikaisesti. Tä-
män lisäksi kunnan työterveyshuollolla on vastuu järjestää palveluja myös
alueella toimiville yrityksille.

Edellä olevan johdosta kunnan työterveyshuollon järjestämisvastuun osalta
on arvioitu seuraavia vaihtoehtoja

Vaihtoehtoiset järjestämistavat ovat
:

1. Jatkaa työterveyshuollon omaa toimintaa nykymuodossaan
31.12.2018 saakka

– Jos TA17 esitetty työterveyshoitaja-vakanssi myönnetään,
asiakkuuksien määrää voidaan kasvattaa ja toimintaa kehit-
tää.

– Jos uutta vakanssia ei saada, toiminta pysyy ennallaan eikä
se vastaa AVI:n vaatimuksia.

– Mikäli kuntakonserni vetäytyy asiakkuudesta, työterveys-
huolto menettää 76 % tuloistaan, jolloin sillä ei käytännössä
ole enää toimintaedellytyksiä.

2. Yhteistoiminta Nurmijärven kanssa
– Työterveyshuoltoyksikön kokonaisuus kasvaa, mikä mah-

dollistaa toiminnan laajentamisen ja kehittämisen.
– Nurmijärven ja Tuusulan työterveyshuollon yhteistyö to-

dennäköisesti aktivoi muitakin kuntia alueelliseen / seudul-
liseen yhteistyöhön, jolloin toimintaedellytykset seudullise-
na yhtiönä paranevat vuonna 2019.

– Mahdollisuus muodostaa elinvoimainen ja kasvupotentiaa-
linen paikallinen toimija, jossa kuntien omistajaohjaus säi-
lyy.
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– Nurmijärvellä ja Tuusulalla on erityisosaamista maanvilje-
lijöiden työterveyshuollon järjestämisestä.

– Säilytetään paikallistuntemuksen tuomat hyödyt ja olemas-
sa olevat tukipalvelut (HUS-lab ja HUS-kuvantaminen)

– Työterveyshuollon potilastietojärjestelmä (Acute) pysyy
samana.

– Asiakashintataso pysyy maltillisena ja siten kokonaiskus-
tannukset nykytasolla.

– Hyrylän toimipisteen lisäksi käytettävissä on muita toimi-
pisteitä.

– Työterveyshuollon lääkärirekrytointi helpottuu. Palveluja
on tuottamassa työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja mm.
sisäilmaongelmien erityisosaaminen lisääntyy.

– Kunnat voivat jatkossa myydä yhtiön ja kerätä siitä tuloja.
– Henkilöstö kannattaa seudullista yhteistyötä.

3. Kilpailuttaminen yhdessä Järvenpään kanssa
– Yhteiskilpailutuksessa suurempi hankintavolyymi laskee

asiakashintoja.
– Todennäköisesti jo toiminnassa oleva työterveyshuoltopal-

veluja tarjoava yksikkö integroi ja käynnistää uuden yksi-
kön toiminnan tehokkaasti.

– Useampi asiointipaikka. Maantieteellisesti Järvenpään toi-
mipiste on hyvällä paikalla.

– Kunta menettää ulkoistuksen myötä tuloja tuottavan yksi-
kön.

– Tuusula tavoittelee liikkeenluovutusta, Järvenpäälle liik-
keen-luovutusperiaate ei ole edellytys.

– Kunta ei voi velvoittaa alueellaan toimivia yrityksiä osta-
maan vapaaehtoisia sairaanhoitopalveluja, jotka useilla pal-
veluntuottajilla on edellytys sopimuksen tekemiselle.

– Pääkaupunkiseudulla toimivilla yksityisillä työterveyshuol-
lon palveluntuottajilla ei juurikaan ole kokemusta maanvil-
jelijöistä (esim. yksityinen ei voi periä maanviljelijöiltä
työpaikkaselvitykseen liittyviä kuluja).

4. Oma kilpailutus
– Kilpailutusehdot ja aikataulu on itse päätettävissä.
– Menetetään yhteiskilpailutuksen edut.
Muuten samat argumentit kuin yhteiskilpailutuksessa.

Mikäli Tuusulan kunta työnantajana kilpailuttaa työntekijöilleen ostamansa
työterveyshuollon palvelun, on tarkoituksenmukaista valmistella palvelun
ostaminen ja työterveyshuollon järjestämisvastuu yhtenäisenä kilpailutusko-
konaisuutena.

Lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättäminen työterveyshuollon palvelujen
järjestämisestä kunnan alueella ja kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu la-
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kisääteisten työterveyshuollon palvelujen toteuttaminen kunnan työntekijöil-
le. Lautakunnan tulee ottaa kantaa siihen, miten kunnan järjestämisvastuulla
olevat työterveyshuollon palvelut järjestetään.

Valmistelija: Susanna Pitkänen, vs. johtajaylilääkäri, puh. 040 314 3601

Ehdotus
Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää toteuttaa järjestämisvastuun jatkoval-

misteluja vaihtoehtojen 2 ja 3 perusteella edellyttäen, että kunnanhallitus
päättää kilpailuttaa kunnan työntekijöille ostamansa työterveyshuollon pal-
velut.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

____________

Khall § 444/28.11.2016 Kunnan järjestämisvastuuta ja kunnan henkilöstölle ostettavien työterveys-
huollon palvelujen hankkimista on valmisteltu rinnakkain edellä kuvatulla
tavalla, eli mahdollisuutena osallistua työterveyspalvelujen ulkoistamiseen ja
hankintaan yhdessä Järvenpään kanssa tai tehdä palvelujen tuottamisessa yh-
teistyötä Nurmijärven kanssa. Edelleen vaihtoehtona on myös jatkaa palvelu-
jen tuottamista omasta työterveyshuoltoyksiköstä 31.12.2018 saakka.

Tarkentavia neuvotteluja on jatkettu Nurmijärven liikelaitoksen johtajan Sa-
muli Salanterän kanssa. Neuvottelujen perusteella on yhteistyölle nähty edel-
lä vaihtoehdossa 2. kuvatut mahdollisuudet. Lisäksi kuntien näkemys työter-
veyshuollon palvelujen roolista työhyvinvoinnin edistämisessä on yhte-
neväinen.  Toisaalta on ilmeistä, että yhteisen työterveyshuollon toimijan
(=yhtiöiden) perustaminen ja toiminnan tavoitteiden ja sisällön määrittämi-
nen vaatii vielä selkeän työpanoksen ja osaamisen varmistamisen kummalta-
kin kunnalta.

Nurmijärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja on kiinnostunut yhteistyötä
Tuusulan kanssa. Käytännössä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi yhteisten
yhtiöiden perustamista ja niiden pääomittamista: A. kuntien henkilöstön työ-
terveyspalvelujen kokonaisuus (ns. inhouse -yhtiö) sekä B. yrityksille järjes-
tettävät lakisääteiset työterveyspalvelut sisältäen myös sairaanhoidon.

Kunnan henkilöstölle annettavien työterveyspalvelujen ulkoistaminen ja
hankinnan kilpailuttaminen yhdessä Järvenpään kanssa tarkoittaisi edellä
kohdassa 3. tarkoitettuja mahdollisuuksia ja uhkia. Yhteiskilpailutuksesta
saatava volyymiin perustuva hintaetu edellyttäisi yhteneväisiä kriteereitä
kunnilta.

Sekä Nurmijärven kanssa tehtävä yhteistyö että ulkoistaminen tarkoittaisivat
henkilöstön näkökulmasta liikkeen luovutus -periaatteen toteuttamista, eli
henkilöstö siirtyisi uudelle toimijalle ns. vanhoina työntekijöinä.
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Tällä hetkellä on nähtävissä, että Tuusulan kunta ei voi enää 31.12.2018 jäl-
keen jatkaa työterveyshuoltopalvelujen tuottamista omana toimintanaan. Jo-
ka tapauksessa yrityksille tuotettavista sairaanhoidon palveluista on luovut-
tava tai niiden tuottaminen on yhtiöitettävä. Työterveyshuollon järjestäminen
ja tuottaminen maakuntauudistukseen liittyen on vielä avoinna.

Tuusulan kunnan kannalta edellä mainituista vaihtoehdoista tarkoituksenmu-
kaisin on käynnistää Nurmijärven kanssa valmistelu sekä kunnan henkilös-
tölle että yrityksille tarkoitettujen lakisääteisten työterveyspalvelujen ja sai-
raanhoidon järjestämiseksi ja ostamiseksi. Tällä vaihtoehdolla turvataan par-
haiten hyvät vaikutusmahdollisuudet työterveyspalvelujen sisällön ja kustan-
nusten hallintaan. Toisaalta tämä vaihtoehto edellyttää Tuusulan kunnalta
suurempaa vastuuta ja työpanosta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämi-
seen verrattuna ulkoistamisvaihtoehdossa.

Nurmijärven kanssa tapahtuva valmistelu voisi edetä siten, että päätökset
yhteistyön sisällöstä ja konkreettisista toimenpiteistä, mm. yhtiöiden perus-
taminen, tuotaisiin kunnanhallituksen ja lautakunnan päätettäväksi keväällä
2017. Yhteinen toiminta voisi käynnistyä syksyllä 2017.

Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kunnan henkilöstön työter-
veyspalvelujen ostamisesta.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 3143003

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää

– että Tuusulan kunta ryhtyy valmistelemaan Nurmijärven kun-
nan kanssa kunnan henkilöstön työterveyspalvelujen ostamista
yhteisen yhtiön kautta

– todeta, että kunnan järjestämisvastuu ja kunnan henkilöstön
työterveyspalvelujen ostaminen valmistellaan yhtenä kokonai-
suutena

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Harri Lipasti oli asiantuntijana kokouksessa.
_________

Soteltk § 20/22.3.2017 Nurmijärvi ja Tuusula ovat käynnistäneet selvityksen työterveys huollon
toimintojen yhdistämisestä. Tuusulan kunnanhallitus käsitteli asiaa
28.11.2016 § 444 ja Nurmijärven kunnanhallitus 12.12.2016 § 322.

Valmistelusta on vastannut ohjausryhmä, projektiryhmä ja sen kuusi eri ala-
työryhmää. Selvitystä tukemaan on lisäksi hankittu asiantuntijapalvelua
BDO-yhtiöltä.
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Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet järjestää ja tuottaa yhdessä Tuusulan
työterveyshuollon ja Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen nykyään tuot-
tamat palvelut kuntien omistaman yhteisyhtiön tai yhteisyhtiöiden kautta.

Kunta- ja hankintalakien vaatimusten kannalta toimivimmaksi ratkaisusi on
arvioitu kahden osakeyhtiön mallia. Näistä toinen olisi ns. inhouse -
osakeyhtiö, joka tuottaisi työterveyspalveluja kuntakonsernille (Työterveys-
kuntayhtiö) ja toinen tuottaisi kuntien järjestämisvastuulla olevaa työter-
veyshuoltoa sekä markkinaehtoista työterveyden sairaanhoitoa ulkopuolisille
yrityksille ja yhteisöille (Työterveys Oy). Nämä yhtiöt voivat hankintalain
sallimissa puitteissa tehdä keskenään asiantuntijapalvelujen alihankintaa.
Tavoitteena on yhtiöiden toiminnan käynnistyminen 1.9.2017.

Työterveyspalveluja on tarkoitus tuottaa tasoltaan samankaltaisina seuraavis-
sa toimipisteissä: Klaukkala, Kirkonkylä ja Hyrylä. Lisäksi vastaanottoa on
Jokelassa ja Kellokoskella sekä tarvittavilla työ paikka vastaanotoilla työpai-
koilla. Soveltuvien toimitilojen kartoitus on menneillään.

Ohjausryhmässä 8.3.2017 käydyn keskustelun pohjalta kuntien omistus-
osuudet olisivat Työterveyskuntayhtiössä Tuusula 45 % ja Nurmijärvi 55 %
ja markkinoilla toimivassa Työterveys Oy:ssä Tuusula 40 % ja Nurmijärvi
60 %. Molemmat yhtiöt kuuluvat suoraan Nurmijärven ja Tuusulan kuntien
omistajaohjauksen alle ja osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiöko-
kouksissa. Erillisessä osakassopimuksessa tullaan sopimaan osakkaiden kes-
kinäisistä suhteista ja sovitaan esimerkiksi yhtiöiden hallinnosta, rahoituk-
sesta, strategiasta sekä osakkuudesta luopumisesta ja päätöksen teosta sekä
keskeisistä yhtiön tai omistajan toimintaan vaikuttavien asioiden yksimieli-
syysvaatimuksesta.

Yhtiöiden oma pääoma muodostuu perustamisen yhteydessä kuntien sijoit-
tamasta omasta pääomasta. Toimintaan liittyvä käyttöomaisuus (Nurmijärvi
10 000 euroa ja Tuusula 5 000 euroa) luovutetaan yhtiölle kaupalla tai ap-
porttina. Kunnille palveluita tuottavan yhtiön (Työterveyskuntayhtiö) osalta
tarvittava pääomitus operatiivista toimintaa varten on 490 000 euroa sekä
aloituskustannuksiin 60 000 euroa, yhteensä 550 000 euroa, josta Nurmijär-
ven osuus 55 % (302 500 euroa) ja Tuusulan osuus 45 % (247 500 euroa).
Järjestämisvastuuyhtiön (Työterveys Oy) osalta tarvittava pääomitus opera-
tiivista toimintaa varten on 360 000 euroa sekä aloituskustannuksiin 40 000
euroa, yhteensä 400 000 euroa, josta Nurmijärven osuus 60 % (240 000 eu-
roa) ja Tuusulan osuus 40 % (160 000 euroa).

Nurmijärven 28.9.2016 perustamaa Nurmijärven Työterveys Oy:tä on tarkoi-
tus hyödyntää muuttamalla sen nimi ja yhtiöjärjestys ym. järjestämisvastuul-
la toimivan yhtiön (Työterveys Oy) tarpeita vastaavaksi. Nurmijärvi on jo si-
joittanut tähän yhtiöön 2500 euron minimipääoman lisäksi omina varoina
250 000 euroa, mikä huomioidaan rahoitusjärjestelyissä
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Toimintojen yhdistämisellä ei ole merkittävää vaikutusta kuntatyönantajaa
palvelevan henkilöstön määrään. Toimintojen yhdistäminen täyttää liikkeen-
luovutuksen edellytyksen ja asia on käsiteltävä ennen päätöksiä yhteistoi-
mintamenettelyssä.

Tuusulan työterveyshuollon henkilökunta on osallistunut hankkeen valmiste-
luun.

Lisätiedot: Pirjo Vainio, puh. 040 314 4401, Susanna Pitkänen, puh. 040 314
3601, Harri Lipasti 040 314 3003, Samuli Salanterä 040 317 4337.

Ehdotus
Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta

– hyväksyy periaatepäätöksen omalta osaltaan Nurmijärven ja
Tuusulan yhteisomistukseen tulevan Työterveyskuntayhtiön ja
Työterveys Oy:n perustamisesta.

– päättää, että yhtiöiden perustamiseen liittyvät perustamispää-
tökset, rahoitukseen liittyvät päätökset, liikkeenluovutussopi-
mukset ja muut asiakirjat valmistellaan kunnanhallitukseen si-
ten, että asia voidaan käsitellä viimeistään toukokuun valtuus-
tossa

– merkitsee tiedoksi asiatekstissä mainitut yhtiöiden rahoitusrat-
kaisut

– valtuuttaa omalta osaltaan jatkamaan yhtiöiden perustamisen
valmistelua

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Khall § 126/27.3.2017 Nurmijärvi ja Tuusula ovat edellä kuvatulla tavalla selvittäneet työterveys-
huollon toimintojen yhdistämistä.

Nurmijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 20.3.2017 osaltaan tehnyt
periaatepäätöksen yhteisyhtiöiden perustamisesta ja päättänyt jatkovalmiste-
lusta niin, että yhtiöiden perustamiseen liittyvät perustamispäätökset, rahoi-
tukseen liittyvät päätökset, liikkeenluovutussopimukset ja muut asiakirjat
valmistellaan kunnanhallitukseen siten, että asia voidaan käsitellä viimeis-
tään toukokuun valtuustossa.

Tuusulan kunnan työterveyshuollon henkilöstö on osallistunut yhteishank-
keen valmisteluun.  Erilliset yhteistoimintaneuvottelut käydään henkilöstön
kanssa ennen päätöksentekoa.
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Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kunnan henkilöstön työter-
veyspalvelujen ostamisesta sekä tehdä ehdotus valtuustolle valmistelussa
olevien yhtiöiden perustamisesta ja määrärahan osoittamisesta yhtiöittämis-
ten toteuttamiselle.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 3143003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä periaatepäätöksen omalta osaltaan Nurmijärven ja
Tuusulan yhteisomistukseen tulevan Työterveyskuntayhtiön ja
Työterveys Oy:n perustamisesta

– päättää, että yhtiöiden perustamiseen liittyvät perustamispää-
tökset, rahoitukseen liittyvät päätökset, liikkeenluovutussopi-
mukset ja muut asiakirjat valmistellaan kunnanhallitukseen si-
ten, että asia voidaan käsitellä viimeistään toukokuun valtuus-
tossa

– merkitä tiedoksi asiatekstissä mainitut yhtiöiden rahoitusratkai-
sut

– valtuuttaa omalta osaltaan jatkamaan yhtiöiden perustamisen
valmistelua.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen, Nurmijärven Työterveysliikelaitoksen
johtaja Samuli Salanterä ja konsultti Alpo Ronkainen BDO:sta olivat asian-
tuntijoina kokouksessa.

________

Soteltk § 33/19.4.2017 Nurmijärven ja Tuusulan kuntien työterveyshuoltotoiminnan yhtiöittämisen
toteutukseen liittyvät asiakirjaluonnokset on laadittu BDO:n toimesta ja ne
on käsitelty ohjausryhmässä 12.4.2017. Asiakirjoihin on tehty tämän jälkeen
vähäisiä muutoksia.

Yhtiöittämisen toteutukseen liittyvät oikeudellinen rakenne on pääpiirteis-
sään seuraava:

Työterveyskuntayhtiö (sidosyksikkö)

Nurmijärven ja Tuusulan kunnat perustavat niille hankintalain mukaisena
sidosyksikkönä työterveyspalveluja tarjoavan yhtiön ja hyväksyvät tätä yh-
tiötä koskevan osakassopimuksen.
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Työterveyskuntayhtiön osalta Nurmijärven ja Tuusulan kunta hyväksyvät
yhtiön perustamissopimuksen (liite 1) sekä yhtiöjärjestyksen (liite 2). Perus-
tamissopimuksessa on esitetty perustajille tulevien osakkeiden lukumäärä ja
osakkeiden merkintähinnat, jotka ovat seuraavat:

– Nurmijärven kunta 55 osaketta, merkintähinta 302 500 euroa
– Tuusulan kunta, 45 osaketta, merkintähinta 247 500 euroa.

Omana pääomana tehty sijoitus turvaa yhtiön toimintamahdollisuudet myös
tilanteissa, joissa yhtiön taloudellisessa kannattavuudessa tapahtuu ennalta
arvioimattomia muutoksia. Toisaalta esimerkiksi yhtiön omistuspohjan laa-
jentumisen yhteydessä voidaan yhtiön oman pää oman muodostuvan toimin-
nan laajuuteen nähden liian suureksi, jolloin voi olla tarve oman pääoman
palauttamiseen osakkaille. Tästä syystä yhtiöön nyt sijoitetusta pääomasta
kirjataan osakepääomaan 50 000 euroa ja loput sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon, joka voidaan mahdollisten tappioiden vähentämisen jälkeen pa-
lauttaa yhtiökokouksen päätöksellä tarvittaessa osakkeenomistajille.

Yhtiön perustamisen yhteydessä Nurmijärven ja Tuusulan kunnat hyväksy-
vät osakassopimuksen.

Ennen yhtiön perustamista kuntien on päätettävä yhtiön toiminimestä, halli-
tuksen jäsenten lukumäärästä, nimettävä hallituksen jäsenet ja valittava tilin-
tarkastaja. Yhtiön käytännön asioiden hoitamista varten yhtiölle on suositel-
tavaa valita toimitusjohtaja jo perustamisvaiheessa.

Työterveysyhtiö

Työterveysyhtiö perustetaan nykyisestä Nurmijärven Työterveys Oy -
nimisestä, Nurmijärven kunnan omistamasta yhtiöstä. Nurmijärven kunta on
sijoittanut yhtiön osakepääoman 2 500 euroa ja sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon 125 000 euroa eli yhteensä 127 500 euroa. Lisäksi Nurmijärven
kunta on myöntänyt yhtiölle 125 000 euroa lainaa 10 vuoden laina-ajalla.

Nurmijärven Työterveys Oy:n yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muut-
tamisesta (yhtiön nimen muutoksen) osapuolten yhdessä hyväksymään muo-
toon sekä osakeannin toteuttamisesta Nurmijärven ja Tuusulan kunnalle si-
ten, että yhtiön omistus ja pääomitus ovat osapuolten sopimat. Osapuolet hy-
väksyvät lisäksi tätä yhtiötä koskevan osakassopimuksen

Nurmijärven Työterveys Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle
uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä (sisältäen toiminimen muutoksen) ja
osakeannin toteuttamista. Nurmijärven Työterveys Oy:n yhtiökokous hyväk-
syy uuden yhtiöjärjestyksen, päättää toteuttaa osakeannin ja päättää hallituk-
sen jäsenistä ja hallituksen puheenjohtajasta.
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Nurmijärven ja Tuusulan kunnat merkitsevät uudet osakkeet. Nurmijärven
Työterveys Oy:llä on nykyisellään 100 osaketta. Osakeannissa annetaan 260
osaketta. Merkittävien osakkeiden määrät ja merkintähinnat ovat seuraavat:

Nurmijärven kunta
116 osaketta, osakkeiden merkintähinta 112 500 euroa, mikä kuitataan Nur-
mijärven kunnan saamisista yhtiöltä. Nurmijärven kunnan aiempi sijoitus on
127 500 euroa, joten Nurmijärven sijoitus on yhteensä 240 000 euroa ja
Nurmijärven kunnan omistamien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkei-
den merkinnän jälkeen yhteensä 216 osaketta. Lisäksi Nurmijärven kunnalle
jää lainasaaminen yhtiöltä 12 500 euroa.

Tuusulan kunta
144 osaketta, osakkeiden merkintähinta 160 000 euroa

Yhtiön omistus ja osakkeiden pääomasijoitusten määrä vastaavan osakeannin
jälkeen vastaavat periaatepäätöksissä esitettyjä määriä.’

Yhtiöön nyt sijoitetusta pääomasta kirjataan osakepääomaan 47 500 euroa ja
loput sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma osakeannin
jälkeen on 50 000 euroa.

Viimeistään osakeannin toteuttamisen yhteydessä kuntien on päätettävä yhti-
ön toiminimestä ja hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimettävä halli-
tuksen jäsenet.

Liitteenä on liiketoiminnan kauppakirjamalli, jolla Nurmijärven ja Tuusulan
kunta tulevat luovuttamaan työterveystoiminnan, siihen liittyvän irtaimen
omaisuuden, sopimukset ja henkilöstön perustettavalle Työterveys kuntayh-
tiölle ja Työterveysyhtiölle (entinen Nurmijärven Työterveys Oy). Liiketoi-
minnan kauppakirja allekirjoitetaan kun yhtiöt on perustettu.

Tuusulan kunnan työterveyshuollon henkilöstön yhteistoimintamenettely on
toteutettu 12.4.2017.

Lisätiedot: Pirjo Vainio, puh. 040 314 4401, Harri Lipasti, puh 040 314
3003, Samuli Salanterä puh. 040 317 4337

Ehdotus
Stj Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen

VALTUUSTOLLE, että

– Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan työterveyskuntayhti-
ön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen ja osakasso-
pimuksen
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– Tuusulan kunta merkitsee perustettavan yhtiön 45 osaketta
merkintähintaan 247 500 euroa ja että valtuusto myöntää tar-
koitukseen lisämäärärahan osakkeiden hankintaan

– Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan Nurmijärven Työ-
terveys Oy:n perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yh-
tiöjärjestyksen

– Tuusulan kunta merkitsee osakeannissa 144 osaketta merkintä-
hintaan 160 000 euroa ja että valtuusto myöntää tarkoitukseen
määrärahan osakkeiden hankintaan

– valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään liiketoi-
minnan kauppakirjat kunnan ja yhtiöiden välillä

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiön perustami-
seen liittyvät asiakirjat sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään
asiakirjoihin vähäisiä tarkennuksia ja muutoksia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 171/24.4.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan työterveyskun-
tayhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen ja osa-
kassopimuksen

– että Tuusulan kunta merkitsee perustettavan yhtiön 45 osaketta
merkintähintaan 247 500 euroa ja että valtuusto myöntää tar-
koitukseen lisämäärärahan osakkeiden hankintaan

– että Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan Nurmijärven
Työterveys Oy:n perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen

– että Tuusulan kunta merkitsee osakeannissa 144 osaketta mer-
kintähintaan 160 000 euroa ja että valtuusto myöntää tarkoituk-
seen määrärahan osakkeiden hankintaan

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään liiketoiminnan
kauppakirjat kunnan ja yhtiöiden välillä
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– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiön perustami-
seen liittyvät asiakirjat sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään
asiakirjoihin vähäisiä tarkennuksia ja muutoksia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 58/8.5.2017

Ehdotus Valtuusto päättää

– että Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan työterveyskun-
tayhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen ja osa-
kassopimuksen

– että Tuusulan kunta merkitsee perustettavan yhtiön 45 osaketta
merkintähintaan 247 500 euroa ja että valtuusto myöntää tar-
koitukseen lisämäärärahan osakkeiden hankintaan

– että Tuusulan kunta hyväksyy omalta osaltaan Nurmijärven
Työterveys Oy:n perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen

– että Tuusulan kunta merkitsee osakeannissa 144 osaketta mer-
kintähintaan 160 000 euroa ja että valtuusto myöntää tarkoituk-
seen määrärahan osakkeiden hankintaan

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään liiketoiminnan
kauppakirjat kunnan ja yhtiöiden välillä

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiön perustami-
seen liittyvät asiakirjat sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään
asiakirjoihin vähäisiä tarkennuksia ja muutoksia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 240/22.5.2017 Nurmijärven ja Tuusula ovat yhteisesti päättäneet yhteisesti omistettavien
Työterveyskuntayhtiön (nimi päätetään myöhemmin) sekä Nurmijärven Työ-
terveys Oy:n perustamisesta.

Kunnanhallitus on hyväksynyt molempien yhtiöiden keskeiset perustamis-
asiakirjat, ml. yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset. Hyväksyttyjen yhtiöjär-
jestysten mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enin-
tään seitsemän jäsentä. Osakassopimusten mukaisesti kumpikin osakas ni-
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meää hallitukseen saman määrän jäseniä, minkä lisäksi osakkaat pyrkivät yh-
teisymmärryksessä sopimaan hallituksen puheenjohtajana toimivan hallituk-
sen jäsenen, jota Nurmijärven kunta ehdottaa yhtiökokoukselle. Jos osakkaat
eivät pääse yhteisymmärrykseen hallituksen puheenjohtajasta, Nurmijärven
kunnalla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtajana toimiva hallituksen
jäsen ensimmäisen kahden vuoden ajan osakassopimuksen allekirjoituksesta.
Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisoikeus vaihtuu osakkaiden asiaa
koskevan yhteisymmärryksen puuttuessa kahden vuoden jaksoissa Nurmi-
järven kunnan ja Tuusulan kunnan välillä.

Yhtiöiden perustamiskokouksissa molemmille yhtiöille valitaan hallitukset.
Yhtiöiden ensimmäisen toimikauden 2017 osalta esitetään, että hallitukseen
nimetään Tuusulan kunnan edustajaksi kolme viranhaltijaa. Hallitusjäsenyk-
siä arvioidaan uudelleen vuoden 2018 keväällä. Harri Lipasti, Susanna Pit-
känen ja Markku Vehmas ovat antaneet alustavan suostumuksensa hallituk-
sen jäseneksi.

Lisätiedot Markku Vehmas 040-314 3060

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– ehdottaa nimettäväksi suostumustensa mukaisesti hallituksen
jäseniksi Harri Lipasti, Susanna Pitkänen ja Markku Vehmas

– todeta omistajapoliittisena ohjauksenaan, että yhtiön hallituk-
sen tulee nimetä yhtiöön toimitusjohtaja sekä jatkaa yhtiöiden
perustamistoimia sekä liiketoiminnan käynnistämisen valmiste-
lua.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Nurmijärven Työterveys Oy
henkilöstöjohtaja
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
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241 § RYKMENTINPUISTON OHJELMAMALLI

Khall § 241/22.5.2017 Tuusulan kunnanhallitus päätti 13.4.2015 johtamisjärjestelmän uudistamis-
työhön liittyen, että Tuusulassa otetaan vuoden 2016 budjettiprosessin yh-
teydessä käyttöön yhdenmukainen hanke- ja projektimalli. Tuusulan kuntata-
soinen projektimalli sekä projektisalkun johtamismenettelyt on määritelty
syksyllä 2015 ja otettu käyttöön keväällä 2016. Ohjelmajohtamisen malliin
siirtyminen on myös kirjattu valtuuston 12.1.2016 hyväksymässä talousarvi-
ossa kuntakehitys tulosalueen tavoitteeksi vuodelle 2017.

Ohjelma- (eli ns. "hanke") johtamisen malli voidaan määritellä ja ottaa käyt-
töön, kun projektimalli ja projektisalkkujohtaminen on jalkautettu. Ohjelmat
(ns. "hankkeet") muodostuvat useiden samaan tavoitteeseen tähtäävien pro-
jektien ja toimenpiteiden kokonaisuudesta, joita johdetaan jonkin strategisen
(muutos)tavoitteen toteuttamiseksi.  Ohjelmajohtamista voidaan hyödyntää
strategian jalkauttamisen ohella laajoissa kehittämishankkeissa, kuten nyt
kyseessä olevassa Rykmentinpuiston aluekehityshankkeessa.

Rykmentinpuisto toimi valmistelun pilottina ja valmistelua on tehty limittäin
Tuusulan kuntatasoisen ohjelmanjohtamisen määrittelyn rinnalla. Ohjelma-
johtamisen mallin määrittelyä sekä Rykmentinpuiston ohjelmajohtamisen
mallia on kehitetty syksystä 2016 alkaen. Projekti-Instituutti Oy on toiminut
valmistelussa asiantuntijana ja sparraajana. Valmistelutyötä on tehty laajalti
yli toimialojen ja työssä on hyödynnetty muun muassa Tampereen kaupun-
gin kokemuksia aluekehittämishankkeiden ohjelmajohtamisesta.

Työn lopputuloksena on laadittu ohjelmasuunnitelma liitteineen, joka antaa
suuntaviivat ja ohjeet ohjelman toteuttamiselle. Ohjelmajohtamisen mallia
laadittaessa on tunnistettu tarve perustaa ohjelmalle strateginen ohjausryhmä
poliittisen ohjausjärjestelmän muuttuessa 1.6.2017 alkaen. Strategisen oh-
jaus-ryhmän tehtävänä on toimia ohjelmaa koskevissa strategisissa kysy-
myksissä ylimpänä päättävänä elimenä, edistää omalla panoksellaan ohjel-
maan toteuttamista sekä toimia sen takana olevien merkittävien sidosryh-
mien yhteistyön ja tiedottamisen kanavana. Strateginen ohjausryhmä pyrkii
kokoontumaan noin neljä kertaa vuodessa.

Strategiseen ohjausryhmään esitetään kuuluvaksi:

– pormestari, kunnanhallituksen varapuheenjohtajat sekä kans-
liapäällikkö, kuntakehitysjohtaja ja talousjohtaja. Strateginen
johtoryhmän sihteerinä toimii ohjelmapäällikkö, sekä mahdol-
linen tekninen sihteeri.

Liite nro 241

Lisätiedot: Tuomo Sipilä, p. 040 314 3017
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Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi liitteenä olevan ohjelmasuunnitelman

– perustaa Rykmentinpuiston strategisen ohjausryhmän ja nimetä
siihen jäsenet esittelytekstin mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle.

Tuomo Sipilä oli asiantuntijana kokouksessa.
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242 § KIERTOKAPULA OY:N YHTIÖKOKOUS

Khall § 242/22.5.2017 Kiertokapula Oy on lähettänyt osakkeenomistajilleen kutsun varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Kokouskutsu ja yhtiökokouksen esityslista ovat liitteenä.
Kiertokapula Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. valitaan edustajat yhtiön
hallitukseen ja hallintoneuvostoon.

Päättyvällä kaudella Kiertokapula Oy:n hallituksessa Tuusulan edustajana on
ollut Sari Vilen ja hänen varajäsenenään Outi Nuottimäki. Hallintoneuvos-
tossa Tuusulaa ovat edustaneet Jorma Sulander (varajäsen Jere Pulska) ja
Päivi Tikka (varajäsen Laura Peussa).

Liite nro 242

Lisätiedot: talousjohtaja Markku Vehmas, p. 040 314 3060

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– nimetä kaksi ehdokasta Kiertokapula Oy:n hallintoneuvostoon
ja ehdokkaan hallitukseen ja heille henkilökohtaiset vara-
jäsenehdokkaat

– antaa muut mahdolliset ohjeet yhtiökokous- ja kevätkokous-
edustajille.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle.
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Dno KESH:201 /2017

243 § VAIHTOEHTOISEN HALLINTOMALLIN VALMISTELEMINEN, ALOITE JA
PORMESTERIMALLIN KAATAMINEN TUUSULASSA, ALOITE

Valtuusto § 47 13.03.2017
Valtuusto § 81 8.5.2017

Valt § 47/13.3.2017 Ari Nyman esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:

”Me allekirjoittaneet esitämme Tuusulan kunnanvaltuustolle aloitteena, että
Tuusulan kunnassa valmistellaan uuden valtuuston ensimmäiseen kokouk-
seen osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan -
malliin perustuva vaihtoehtoinen hallintomalli ilman kokoaikaisia palkkapo-
liitikkoja. Näin uusi, kuntavaaleissa valittu valtuusto voi vielä valita, ote-
taanko Tuusulassa käyttöön pormestarimallia vai ei.

Tämä antaa myös kuntalaisille mahdollisuuden, tulevien kuntavaalien kautta,
vaikuttaa tulevaan hallintomalliin.

Taustaa

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 6.6.2016 käynnistää hallintosääntövalmiste-
lun, joka tuo Tuusulaan palkkapoliitikot: pormestarin ja kaksi kunnanhalli-
tuksen varapuheenjohtajaa. Asiaa valmisteltiin vuonna 2016 ilman asiallista
kuntalaisvaikuttamista. Valtuustossa kesäkuussa 2016 äänin 35–16 päätet-
tiin, että kuntalaisia ei tarvitse kuulla asiassa.

Pormestarimalli on kallis

Pormestarimalli palkallisine varapuheenjohtajineen tuo hallinnon lisäkustan-
nuksia kuntaan, kun päinvastoin tässä tilanteessa tulisi hallinnon kustannuk-
sia karsia. Esitetyssä pormestarimallissa kuntaan palkataan kolme kovapalk-
kaista palkkapoliitikkoa ja kansliapäällikkö. Pormestarin palkaksi valtuusto
äänesti 7 500,-/kk ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien palkaksi kum-
mallekin 2 750,-/ kk. Vuositasolla uusi hallintomalli tulee maksamaan noin
370 000 euroa enemmän kuin nykyinen.

Sulle-mulle politiikan maksumiehiksi päätyvät kuntalaiset

Tuusulassa tulee säilyttää asioiden virkamiesvalmistelu ja esittely erillään
poliittisesta päätöksenteosta. Virkamiehillä on vastuu asioiden valmistelusta,
esittelystä ja toimeenpanosta. Poliitikot hoitavat päätöksenteon.

Pormestari joutuu joka hetki varmistamaan erottamisen pelossa asemaansa.
Riskinä on sulle-mulle -politiikan syntyminen, jonka maksumiehiksi lopulta
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kuntalaiset päätyvät. Tämä näkyy siinä, että kolmelle suurimmalle valtuusto-
ryhmälle on jo nyt pedattu kullekin oma palkkapoliitikko.”

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

_________

Valt § 81/8.5.2017 Lauri Untamo esitti seuraavan n. 560 kansalaisen allekirjoittaman aloitteen:

"Taustaa
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 8.6.2015 käynnistää hallintosääntövalmiste-
lun, joka tuo Tuusulaan palkkapoliitikot: pormestarin ja kaksi kunnanhalli-
tuksen varapuheenjohtajaa. Asiaa valmisteltiin vuonna 2016 ilman asiallista
kuntalaisvaikuttamista. Valtuustossa kesäkuussa 2016 äänin 35 - 16 päätet-
tiin, että kuntalaisia ei tarvitse kuulla asiassa. Tuusulan kunnanvaltuusto hy-
väksyi äänin 35 - 16 pormestarimalliin perustuvan hallintosäännön, jonka on
tarkoitus astua voimaan 1.6.2017.

Nyt on väärä ajankohta muuttaa hallintomallia
Tuusulan kunnan poliittista johtamisjärjestelmää ja luottamushenkilöorgani-
saatiota on tarkoituksenmukaista muuttaa vasta, kun valtion ajamat SOTE ja
maakuntauudistukset on otettu käyttöön. SOTE vie suuren osan kunnan bud-
jetista ja henkilöstöstä. Lisäksi maakuntauudistus järjestelee uudelleen valti-
on hallinnon, aluehallinnon ja kuntien tehtäviä. Lisäksi Tuusulan mahdolliset
kuntaliitokset tulisi selvittää.

Pormestarimalli on kallis
Pormestarimalli palkallisine varapuheenjohtajineen tuo hallinnon lisäkustan-
nuksia kuntaan, kun päinvastoin tässä tilanteessa tulisi hallinnon kustannuk-
sia karsia. Esitetyssä pormestarimallissa kuntaan palkataan kolme kovapalk-
kaista palkkapoliitikkoa ja kansliapäällikkö. Pormestarin palkaksi valtuusto
äänesti 7 500,-/kk ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien palkaksi kum-
mallekin 2 750,-/kk. Vuositasolla uusi hallintomalli tulee maksamaan noin
370 000 euroa enemmän kuin nykyinen.

Sulle-mulle politiikan maksumiehiksi päätyvät kuntalaiset
Tuusulassa tulee säilyttää asioiden virkamiesvalmistelu ja esittely erillään
poliittisesta päätöksenteosta. Virkamiehillä on vastuu asioiden valmistelusta,
esittelystä ja toimeenpanosta. Poliitikot hoitavat päätöksenteon. Pormestari
joutuu joka hetki varmistamaan erottamisen pelossa asemaansa. Riskinä on
sulle-mulle -politiikan syntyminen, jonka maksumiehiksi lopulta kuntalaiset
päätyvät. Tämä näkyy siinä, että kolmelle suurimmalle valtuustoryhmälle on
jo nyt pedattu kullekin oma palkkapoliitikko.

Pormestarimalli voidaan vielä kaataa
Kuntalaiset voivat vielä vaalien kautta vaikuttaa asiaan kevään kuntavaaleis-
sa. Uusi valtuusto voi vapaasti päättää ensimmäisessä kokouksessaan olla
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valitsematta pormestaria ja palauttaa kuntaan perinteisen ja yleisesti käytetyn
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan johtamismallin.

Me allekirjoittaneet esitämme Tuusulan kunnanvaltuustolle aloitteena: Ke-
väällä 2017 Tuusulan kunnassa valmistellaan uuden valtuuston ensimmäi-
seen kokoukseen osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnan-
johtajan -malliin perustuva vaihtoehtoinen hallintomalli ilman kokoaikaisia
palkkapoliitikkoja. Näin uusi valtuusto voi vielä valita, otetaanko Tuusulassa
käyttöön pormestarimallia vai ei."

Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

___________

Khall § 243/22.5.2017 Valtuusto päätti 6.6.2016 mm ,että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestari-
järjestelmään 1.6.2017 alkaen, valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivä-
toimisen pormestarin, kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat osa-
aikaisia ja toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana ja valtuusto valitsee
kansliapäällikön kunnan johtavista viranhaltijoista.

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön em. periaatteiden mukaisena
7.12.2016.

Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistaminen on valmisteltu perusteellisesti
sekä luottamushenkilöt että kunnan henkilöstö osallistaen. Päätöksen perus-
teluissa tai toimintaympäristössä ei ole em. päätösten jälkeen tapahtunut sel-
laisia muutoksia, että olisi syytä valmistella vaihtoehtoinen hallintomalli.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 3143003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteisiin

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa Ari Nymanin 13.3.2017 § 47 esittämän aloitteen ja Lauri
Untamon 8.5.2017 § 81 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:381 /2017

244 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 244/22.5.2017 Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteel-
listen vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5)
jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

– valitsee varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:382 /2017

245 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Khall § 245/22.5.2017 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 62 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtaja.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja 1. ja
2. varapuheenjohtajan.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita keskuudestaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjoh-
tajan toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019.
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Dno KESH:383 /2017

246 § PORMESTARIN VALINTA

Khall § 246/22.5.2017 Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto valitsee pormestarin valtuutettujen
keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu siihen saak-
ka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Kuntalain 44 §:n mukaan pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toi-
mii kunnanhallituksen puheenjohtajana.  Pormestarin valitsee valtuusto.
Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että pormestarin on
oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan pormestariksi.

Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaalissa
kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kah-
den eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee va-
lituksi.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, puh. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita keskuudestaan pormestarin toimikaudekseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:384 /2017

247 § KUNNANHALLITUKSEN VALINTA

Khall § 247/22.5.2017 Hallintosäännön 8.1 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli pu-
heenjohtajana toimiva pormestari ja 12 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä
kaksi osa-aikaista varapuheenjohtajaa, joista toinen toimii kuntakehityslauta-
kunnan ja toinen kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana.

Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seu-
raavaa:

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

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan mää-
räysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmiste-
lusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase-
massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymykses-
sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltä-
vien 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.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”

Kuntalain 72 §: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;
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3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4a §: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

– todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormes-
tari

– valita toimikaudekseen kunnanhallitukseen kaksitoista (12) jä-
sentä ja heille sekä pormestarille henkilökohtaiset varajäsenet
(13)

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. ja 2. osa-
aikaisen varapuheenjohtajan.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormes-
tari

– valita toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 kunnanhallitukseen
kaksitoista (12) jäsentä ja heille sekä pormestarille henkilökoh-
taiset varajäsenet (13)

– valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. ja 2. osa-
aikaisen varapuheenjohtajan, joista 1. varapuheenjohtaja toimii
kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja 2. varapu-
heenjohtaja toimii kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1054

Dno KESH:385 /2017

248 § KONSERNIJAOSTON VALINTA

Khall § 248/22.5.2017 Hallintosäännön 8.3. §:n mukaan kunnanhallituksessa on valtuuston valitse-
ma konsernijaosto, jossa on 7 jäsentä eli puheenjohtajana toimiva pormestari,
kunnanhallituksen varapuheenjohtajat ja 4 muuta jäsentä, jotka ovat joko
kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Valtuusto valitsee konsernijaoston
jäsenistä jaoston varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. Varajäsenet valitaan kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäse-
nistä.  Asiat käsitellään jaostossa kansliapäällikön esittelystä.

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4a §: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 toimikaudekseen konsernijaostoon pormestarin ja kun-
nanhallituksen varapuheenjohtajien lisäksi neljä muuta jäsentä
kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä

– valita kaikille jäsenille (7) henkilökohtaiset varajäsenet kun-
nanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä

– todeta, että puheenjohtajana toimii pormestari

– valita varsinaisista jäsenistä konsernijaoston varapuheenjohta-
jan.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 konsernijaostoon
pormestarin ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien lisäksi
neljä muuta jäsentä kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenis-
tä

– valita kaikille jäsenille (7) henkilökohtaiset varajäsenet kun-
nanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä
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– todeta, että puheenjohtajana toimii pormestari

– valita varsinaisista jäsenistä konsernijaoston varapuheenjohtajan.
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Dno KESH:386 /2017

249 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 249/22.5.2017 Hallintosäännön 51.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä, jois-
ta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 121.1 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-
non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin
tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koske-
van 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seu-
raavaa:

”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan mää-
räysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmiste-
lusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase-
massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymykses-
sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltä-
vien 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.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
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Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”

Kuntalain 72 §: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 määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4a §: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 toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:387 /2017

250 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 250/22.5.2017 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli-
suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä.

9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa esiintyivät seuraavat äänestäjäryhmät:

Kansallinen Kokoomus r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Piraattipuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Vihreä liitto r.p.
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Kommunistinen Työväenpuolue-Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Tuusulan puolesta yhteislista
Kervinen Sanna

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 toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsen-
tä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan

– valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:388 /2017

251 § KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 251/22.5.2017 Hallintosäännön 9.3. §:n mukaan kuntakehityslautakunnassa on 11 jäsentä.
Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituk-
sen varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan vara-
puheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikel-
poinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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 72 §: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 lau-
takunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1061

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 toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan yksitoista
(11) jäsentä, joista yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohta-
ja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajan-
lautakunnan puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi vali-
tuista varapuheenjohtajan.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

–  valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen
(10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset vara-
jäsenet (11)

– valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.
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Dno KESH:389 /2017

252 § KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN RAKENNUSVALVONTAJAOSTON
VALINTA

Khall § 252/22.5.2017 Hallintosäännön 9.5 §:n mukaan valtuuston valitsemassa rakennusvalvonta-
jaostossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai
varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennusvalvontajaoston jäsenistä puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsitellään jaostossa johtavan raken-
nustarkastajan esittelystä.

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4a §: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 toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslauta-
kunnan jäsenistä tai varajäsenistä

– valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:390 /2017

253 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 253/22.5.2017 Hallintosäännön 9.7 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on 11 jäsentä, jois-
ta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikel-
poinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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 72 §: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 lau-
takunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
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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 toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan yksitoista (11)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:391 /2017

254 § KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 254/22.5.2017 Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa on 11 jä-
sentä. Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnan-
hallituksen varapuheenjohtaja.  Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakun-
nan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mäntsälän kunta asettaa lisäksi lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koske-
vien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Ko. jäsen
voi osallistua vain em. koulua koskevien asioiden käsittelyyn.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikel-
poinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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 72 §: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 lau-
takunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
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Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”

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 toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan yksi-
toista (11) jäsentä, joista yksi on kunnanhallituksen varapu-
heenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajan-
lautakunnan puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi vali-
tuista varapuheenjohtajan

– merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan
Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten
yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana
toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

– valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kym-
menen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtai-
set varajäsenet (11)

– valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan

– merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan
Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten
yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
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Dno KESH:392 /2017

255 § KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 255/22.5.2017 Hallintosäännön 9 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 11
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikel-
poinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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 72 §: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 lau-
takunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
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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 toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan
yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:393 /2017

256 § SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VALINTA

Khall § 256/22.5.2017 Hallintosäännön 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsen-
tä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikel-
poinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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 72 §: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 lau-
takunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
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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 toimikaudekseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan yksi-
toista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:394 /2017

257 § TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALINTA

Khall § 257/22.5.2017 Hallintosäännön 10 §:n mukaan Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokun-
nassa on 5 valtuuston valitsemaa jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset, joiden
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 toimikaudekseen Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen joh-
tokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen

– valita jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:395 /2017

258 § KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN
VALINTA

Khall § 258/22.5.2017 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on Järvenpään kaupungin
ja Tuusulan kunnan yhteinen toimielin.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 25 §:n mukaan johtokuntaan kuuluu
kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Järvenpään kaupungin ja Tuusu-
lan kunnan valtuustot valitsevat kumpikin kolme (3) jäsentä sekä valitsemil-
leen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Järvenpään kaupunki nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti vuorossa olevan kun-
nan esityksestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat aina eri kun-
tia.

Päättyneellä toimikaudella puheenjohtajuus oli Järvenpäällä.

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset, joiden
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 toimikaudekseen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen

– nimetä yhden jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1073

Dno KESH:396 /2017

259 § KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN
JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Khall § 259/22.5.2017 Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuu-
sulan ja Vantaan kaupungit ja kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan pelas-
tustoimen alueen. Kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella on järjestetty
niin, että Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi on osa Vantaan kaupungin
organisaatiota eli sen kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos ni-
meltään Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Liikelaitoksen hallintoa varten Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa kuntien
yhteiseksi toimielimeksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen
johtokunnan, joka toimii Vantaan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokun-
nan 15 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä valitaan alueen kuntien aset-
tamista ehdokkaista. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta
nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto
nimeää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäseninä johtokunnassa voivat olla kuntien vastaavaan toimielimeen vaali-
kelpoiset henkilöt. Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita
sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lauta-
kuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset, joiden
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

– nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen lii-
kelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 22.5.2017 1074

Dno KESH:397 /2017

260 § JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERTO, JÄSENEHDOKKAIDEN
NIMEÄMINEN

Khall § 260/22.5.2017  Jätelautakunta toimii Hämeenlinnan kaupungin lautakuntana kuntalain 51
§:n tarkoittamalla tavalla. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee lauta-
kunnan jäsenet sopijakuntien nimeämistä jäsenistä kuntavaalien vaalikauden
pituiseksi toimikaudeksi.

Vastuukunnalla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan 2 varsinaista jäsen-
tä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja muilla sopijakunnilla on oikeus
nimetä yhteiseen lautakuntaan 1 varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen
varajäsen. Lautakunnan jäsenmäärä lautakuntaa perustettaessa on siten 13
(kolmetoista) varsinaista jäsentä ja varajäsentä, mikäli kaikki sopijakunnat
nimeävät lautakunnan jäsenen edellä todetun mukaisesti.

Nimetessään lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sopijakunnan on ilmoitettava
vastuukunnalle jäsenen ja varajäsenen osalta sekä nais- että miesehdokas ja
kumpaa ehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti. Mikäli naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien il-
moittamien ensisijaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukun-
nalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien eh-
dokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset täyttyvät.

Kuntalain 77 §:n mukaisesti kunnan yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat
olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.
Kuntalain 74 §:n mukaisesti vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueel-
la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-
sa;

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.

Vastuukunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajaksi vastuukunnan
tähän tehtävään nimeämän lautakunnan varsinaisen jäsenen. Varapuheenjoh-
tajuus kiertää vastuukuntaa huomioon ottamatta asukasluvultaan kolmen
suurimman sopijakunnan välillä näiden suuruusjärjestyksessä siten, että va-
rapuheenjohtajaksi valitaan ensin näistä suurimman kunnan edustaja. Vara-
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puheenjohtajavuoro on kaudella 2017 - 2021 Tuusulalla (v. 2012 Hyvinkää
ja v. 2013 - 2017 Järvenpää).

Yhteisestä jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen mukaan sopijakuntien tulee
tehdä ehdokkaitaan koskeva ilmoitus vastuukunnalle viimeistään kunnallis-
vaaleja seuraavan tammikuun 31. päivään mennessä. Kuntavaalien ajankoh-
dan muutoksesta johtuen ilmoitus (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpos-
tiosoite) tulee toimittaa Hämeenlinnan kaupungille 30.6.2017 mennessä säh-
köpostitse osoitteeseen kirjaamo.kh(at)hameenlinna.fi.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– nimetä mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsi-
naiseksi jäseneksi ja samalla varapuheenjohtajaehdokkaaksi
toimikaudekseen ja nimetä heistä toisen ensisijaiseksi ehdok-
kaaksi

– nimetä varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajä-
senet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:398 /2017

261 § KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN (KEUDA)
YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA

Khall § 261/22.5.2017 Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuus-
to tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen
kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimie-
limelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimieli-
miä.

Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten ko-
koonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayh-
tymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on hen-
kilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luot-
tamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva hen-
kilö.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan
yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusu-
lan kunta kukin neljä edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven kunnat kukin
kolme, Sipoon kunta kaksi ja Pornaisten kunta yhden jäsenen sekä kukin jä-
senkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi.

Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan tasa-
arvolain 4 a §:n säännöksiä.

Ko. säännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, 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
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhty-
män yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:332 /2017

262 § HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA

Khall § 262/22.5.2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon kahdesta viiteen (2-5)
jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toi-
mikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jä-
senkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Perussopimuksen
mukaan Tuusulalla on valtuustossa kaksi edustajaa.

Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan tasa-
arvolain 4 a §:n säännöksiä.

Ko. säännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, 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.

Liite nro 262

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:18 /2013

263 § UUDENMAAN LIITTO, EDUSTAJAN VALINTA EDUSTAJAINKOKOUKSEEN
JA MAAKUNTAVALTUUSTON VALTUUSTOEHDOKKAIDEN VALINTA

Khall § 263/22.5.2017 Muista kuntayhtymistä poiketen Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kuntien edustajainkokous (Uu-
denmaan liiton perussopimus 4 §). Sekä varsinaisten että varajäsenten tulee
olla jäsenkuntien valtuutettuja. Maakuntahallitus on päättänyt kutsua edusta-
jainkokouksen koolle 27.6.2017.

Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000
kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

Maakuntahallituksen 24.10.2016 nimeämä vaalien valmistelutoimikunta
valmistelee maakuntavaltuuston valintaa liiton perussopimuksen pohjalta.
Toimikunta avustaa mm. poliittisen suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain
mukaisten vaatimusten yhteensovittamisessa.

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien val-
tuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edel-
tävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jä-
senkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25.000
kunnan asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkun-
tien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien
ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaali-
laissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

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.

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

VALTUUSTO päättää

– valita valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle henkilö-
kohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen

– valita toimikaudekseen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon
valtuutettujen keskuudesta kaksi (2) jäsenehdokasta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:399 /2017

264 § TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA

Khall § 264/22.5.2017 Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuus-
to tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen
kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimie-
limelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimieli-
miä. Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukai-
sesti.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on hen-
kilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luot-
tamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva hen-
kilö.

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.”

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.
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Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhty-
män yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:53 /2017

265 § KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA

Khall § 265/22.5.2017 Oikeusministeriö on päätöksellään 28.4.2017 vahvistanut Tuusulan käräjäoi-
keuden lautamiesten määräksi 28. Tuusulan kunnasta valittavien lautamies-
ten määräksi on vahvistettu kahdeksan (8).

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla kärä-
jäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
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 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorit-
taa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, ei-
kä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoit-
tava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edus-
taa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa ja mielel-
lään myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan tasa-arvolain
määräyksiä.

Lautamiesten valinnassa on syytä ottaa huomioon liitteenä olevasta oikeus-
ministeriön kirjeestä ilmenevät lautamiesten valintaan ja asemaan liittyvät
periaatteet.

Liite nro 265

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lauta-
miestä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:400 /2017

266 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

Khall § 266/22.5.2017 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.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla kärä-
jäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
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 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorit-
taa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, ei-
kä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoit-
tava henkilö.

Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sel-
laisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päi-
väsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehinä toimi-
neiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein
pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi
hyötyä.

Edelliselle toimikaudelle Tuusulan kunta valitsi 11 kiinteistötoimitusten us-
kottua miestä.

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 toimikaudekseen yksitoista (11) kiinteistötoimitusten us-
kottua miestä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:196 /2017

267 § SUOTIEN SANEERAUS, ALOITE

Valtuusto § 42 13.03.2017
Tekninen lautakunta § 10 16.5.2017

Valt § 42/13.3.2017 Mika Mäki-Kuhna esitti seuraavan aloitteen:

”Teen aloitteen koskien Suotien saneerausta. Mattilan alueella on viime vuo-
sina korjattu vanhoja huonokuntoisia katuja, viimeksi Kaarnatie. Nyt toivon,
että seuraavaksi ja tänä vuonna otetaan työn alle Suotie, joka on todella huo-
nossa kunnossa routavaurioineen. Suotie on Mattilan etelä osan kokoajakatu
ja on esimerkiksi lasten kouluväylä. Kadulta puuttuu kokonaan pyörätie ja
aamuisin, varsinkin klo 8 aikoihin, se on todella ruuhkaantunut lasten takia.
Onnettomuuksilta on onneksi vielä vältytty. Kun katu laitetaan kuntoon, tu-
lee siihen tehdä toiseen reunaan korotettu kulku lapsille, kuten esimerkiksi
risteävällä Multatiellä on.”

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

____________

TL § 10/16.5.2017 Suotie on noin 900 metrin kokoojakatu Mattilassa. Suotien katualueen leveys
on 12 metriä. Suotie on ollut mukana Tuusulan liikenneturvallisuussuunni-
telmassa 2013, silloin toimenpiteeksi on esitetty hidastetöyssyjen rakenta-
mista kadun saneerauksen yhteydessä.

Tällä hetkellä kadun kunto on tyydyttävä. Katurakenteessa on painumia, jot-
ka johtuvat laitosten (tele/sähkö) tekemistä alituksista ja ko. kaivantojen
huonoista täytöistä.

Kadun jätevesiviemäri on jo saneerattu, vesijohtoa ei. Kadun kuivatus perus-
tuu avo-ojiin eli sadevesiviemäröintiä ei ole. Vesijohto on rakennettu vuonna
1970, mutta se ei ole Tuusulan Veden saneerauslistalla, koska vesijohdossa
ei ole ilmennyt vikoja/vuotoja ja vesihuoltosaneeraukset keskittyvät tällä
hetkellä ennen vuotta 1970 tehtyihin putkilinjoihin.

Valtuusto on asettanut vuodelle 2017 tavoitteeksi saada Etelä-Tuusulan 100
uutta AO-tonttia myyntiin. Tämän vuoksi yhdyskuntatekniikan osaston täy-
tyy hillitä investointikustannuksia karsimalla suunnittelusta saneerauskohtei-
ta. Valtuuston aloitteen myötä kunnallistekniikalla on työn alla yhtä aikaa
useita uusien asuinalueen suunnitelmaa (Anttilanranta, Lahelanpelto II,
Puustellinmetsä, Rykmentinpuiston keskusta, Monio, Kartano I) minkä
vuoksi suunnittelu- ja rakennusresurssien kohdentaminen saneeraushankkei-
siin ei ole lähivuosina mahdollista käyttö- ja investointimenojen hillitse-
miseksi. Kunnossapito selvittää mahdollisuutta korjata asfalttimassalla pa-
himpia painaumia.
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Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566

Ehdotus
Ytp Tekninen lautakunta päättää

– antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Mika Mäki-Kuhnan 13.3.2017 § 42 esittä-
män aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 267/22.5.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Mika Mäki-Kuhnan 13.3.2017 § 42 esittä-
män aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:903 /2015

268 § GRAFFITISEINÄ HYRYLÄÄN, ALOITE

Valtuusto § 126 21.09.2015
Tekninen lautakunta § 11 16.5.2017

Valt § 126/21.9.2015 Ruut Sjöblom esitti seuraavan aloitteen:

”Esitän, että Hyrylän graffitiseinän toteuttamisessa hyödynnetään nuorisotalo
Mestan seinää. Seinäksi katsotaan parhaiten soveltuva sivu kyseisestä raken-
nuksesta. Tutkitaan, voidaanko maalaukset tehdä suoraan seinään vai tarvi-
taanko esimerkiksi kiinnitettävä vaneri tai muu vastaava. Mikäli kiinteistö on
kunnan huoltokierroksessa, jätehuolto hoituisi samalla kustannustehokkaas-
ti.”

Päätös Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

__________

TL § 11/16.5.2017 Mesta-niminen rakennus Hyrylän keskusta-alueella pyritään joko vuokraa-
maan tai myymään. Graffitimaalaukset seinillä vähentäisivät merkittävästi
kiinteistön arvoa ja saattaisivat pahimmillaan altistaa rakennuksen ilkivallal-
le.

Lisätiedot: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550

Ehdotus
Tp Tekninen lautakunta päättää

– antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 126 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Khall § 268/22.5.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 126 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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269 § TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJA

Khall § 269/22.5.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa kä-

siteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväk-
si

– kuntakehityslautakunta 10.5.2017
– Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.5.2017

(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mu-
kainen rajoitus)

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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270 § ILMOITUSASIAT

Khall § 270/22.5.2017  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

21.4.2017: Päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimin-
taan, 42 000 €

2 Rykmentinpuiston vaihtoehtoiset rahoitus- ja toteutusmallit, loppuraportti
tammikuu 2017 liitteenä

3 KOKOUSKUTSUJA

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, kevätkokous
31.5.2017
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke), yhtiökokous
1.6.2017
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 31.5.2017
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 24.5.2017
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, yhtymähallitus 18.5.2017

4 PÖYTÄKIRJOJA

Veteraanitoimikunta 21.4.2017
Kellokosken kehittämistoimikunta 9.5.2017

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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271 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Khall § 271/22.5.2017 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaa-
timusohje ja valitusosoitus.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät   227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:   235, 236, 237, 238
Hallintolainkäyttölain 5 §/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikai-
suvaatimus tehdään, on

TUUSULAN KUNNANHALLITUS, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköposti kirjaamo@tuusula.fi

Pykälät    235, 236, 237, 238

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikai-
suvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettamispäivämäärä 30.5.2017

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx. 2017

Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2017

Vastaanottajan kuittaus
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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos
päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen
on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.

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   -
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi

Pykälät   -                                                                                                                 katso erillinen muutoksenhakuosoitus
Valitusaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erik-
seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät-
tymistä.
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 asettamispäivämäärä 30.5.2017

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx. 2017

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 19) xx.xx. 2017

Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2017

Vastaanottajan kuittaus


