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102 § 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 

 

  Friman Kari   Heinänen Salla. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18.45–18.55 
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Dno  KESH:226/2016 

 

103 § TILINPÄÄTÖS 2015 

 

Khall § 103/29.3.2016 Yleinen taloudellinen kehitys 

 

  Maailmantalouden kasvu säilyi hitaana kehittyvien talouksien kasvun hiipu-

misen sekä investointien vaimean kasvun vuoksi. Samalla kuitenkin laaja-

pohjainen kasvu jatkui Yhdysvalloissa, myös euroalue kääntyi hitaaseen 

kasvuun. Kiinan talouden haasteet nousivat pintaan ja varjostavat lähitule-

vaisuuden kasvunäkymiä.  

 

  Suomen talouden vaikeudet jatkuivat. Valtiovarainministeriön ennusteen 

mukaan vuoden 2015 bruttokansantuotteen kasvu jäi 0,2 %:iin. Vuoden 2016 

talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kehi-

tys jatkui synkkänä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli viime 

lokakuussa 113 000, eli vajaat 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vien-

tinäkymiä heikentää hiipuva maailmankaupan kasvu. 

 

  Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti vuosina 2014 ja 2015 3 prosentin 

tason, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavat 

rahoitus-asemaa. Tänä vuonna alijäämä painunee alle 3 %:n. Julkisyhteisöjen 

velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa 

lähivuosina. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa kuormittaa väestön ikääntymi-

sestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu etenkin kuntatalouteen. 

 

  Ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuoden 2015 tulos (ilman 

kertaluontoisia eriä yhtiöittämisistä) oli noin 270 milj. euroa ylijäämäinen. 

Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja kunnallisten 

liikelaitosten yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että kuntien ja kuntayhtymien 

toimintamenot vähenivät noin yhdellä prosentilla. Henkilöstömenoja leikat-

tiin noin 300 milj. eurolla. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat 

hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Kuntien yh-

teenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 %. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlas-

kettu lainakanta kasvoi 0,5 miljardia euroa, 17,0 miljardiin euroon. Kunnilla 

on nyt lainaa keskimäärin 2 793 euroa asukasta kohti. 

 

  Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 38 451 (ennakkotieto).  Asukas-

määrä kasvoi edellisvuodesta 253 henkilöllä. Kunnan muuttovoitto oli en-

nakkotietojen mukaan 60 henkeä. Tuusulassa syntyi 372 lasta. 

 

  Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1736 henkilöä, 

8,9 % työvoimasta. Työttömien määrä kasvoi Tuusulassa edellisvuoteen ver-

rattuna 15 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 622 henkeä. Alle 25-vuotiaita oli työt-

tömänä 196 henkeä. 
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  Kunnan kokonaistalouden toteutuminen 

 

  Talousarvio toteutui pääosin talousarvion mukaisessa raamissa. Kunnan ta-

lous vuodelta 2015 painui 1,1 milj. euroa alijäämäiseksi, kun talousarviossa 

alijäämän arvioitiin olevan 2,7 milj. euroa. 

 

  Ulkoiset toimintatuotot supistuivat edellisestä vuodesta 1,5 milj. euroa. Toi-

mintatuottojen alenemiseen vaikuttivat keskeisesti terveyspalveluiden päi-

vystyksen siirto 1.7.2015 Hyvinkään sairaalaan ja toimintatuottoihin vuonna 

2014 sisältynyt kertaluonteinen tulo (1,0 milj. euroa) sosiaalipalveluiden tu-

losalueella.  Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi suunnitellusti 6,7 milj. 

euroa, laskua edellisestä vuodesta oli 0,2 milj. euroa. 

  

  Vuoden 2015 tilinpäätöksessä toimintamenojen kasvu hidastui vuoteen 2014 

nähden 1,5 %:iin, kun vielä vuonna 2014 menot kasvoivat 3,6 %. Henkilös-

tökulut supistuivat tuottavuustoimien sekä muiden henkilöstötoimenpiteiden 

vaikutuksesta 1,6 %. Palveluiden ostot lisääntyivät kokonaisuutena 3,9 %. 

Kunnan nettomenojen (toimintakate) kasvu oli 2,6 %.  

 

  Vuosikate oli 11,0 milj. euroa (12,8 milj. euroa). Suunnitelman mukaiset 

poistot kasvoivat 0,7 milj. eurolla 12,2 milj. euroon. 

 

  Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 52,3 milj. euroa, josta pitkäaikaisen lai-

nan osuus oli 15 milj. euroa. Lainamäärä oli 7,8 milj. euroa enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Velkaantuminen oli ennakoitua hitaampaa, koska kunnan 

investoinnit (19,5 milj. euroa) toteutuivat selvästi suunniteltua pienempinä. 

 

  Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 

 

  Verorahoitus toteutui lähes budjetoidun mukaisesti. Verotuloja kertyi 

0,8 milj. euroa alle talousarviossa arvioidun määrän. Vastaavasti valtion-

osuuksia tilitettiin kunnalle 0,6 milj. suunniteltua enemmän.  

 

  Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena budjetoitua suurempina. Ennakoi-

tua parempaa kehitystä selittävät lähinnä asiakasmäärien kasvu sekä muilta 

kunnilta saatujen kotikuntakorvausten kasvu. 

  

  Toimintamenojen osalta talousarviota lisättiin määrärahoja ensimmäisen 

osavuosikatsauksen yhteydessä 3,3 milj. euroa. Toisen osavuosikatsauksen 

yhteydessä toimintamenoja vähennettiin 0,4 milj. euroa. Toimintamenot alit-

tivat muutetun talousarvion 1,3 milj. euroa.  

 

  Yleisjohto- ja konsernipalveluissa toimintamenot alittivat talousarvion 

0,3 milj. euroa, toimintatuotot ylittyivät 0,9 milj. euroa. Toimintakulut alit-

tuivat lähinnä ruokapalveluissa sekä kuntakehityksessä. Tuottojen ennakoi-

tua parempi kehitys perustui mm. kotikuntakorvausten ja ruokapalvelumak-

sujen kasvuun sekä maankäyttösopimuskorvausten ennakoitua parempaan 

kehitykseen. 
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  Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 

4,1 milj. euroa, toisaalta toimintamenojen kasvu verrattuna vuoden 2014 

toimintamenoihin oli 3,5 milj. euroa. Toimintamenojen ylitystä kompensoi 

0,5 milj. euroa budjetoitua suurempi tuottojen kasvu. Kasvua selittää kunnan 

vuonna 2014 alkanut velvoite järjestää omille ja muiden kuntien asukkaille 

hoitopaikan vapaa valinta terveysasemilla. Tämän lisäksi HUS:n valtuusto 

päätti olla palauttamatta kunnille tilikauden 2015 ylijäämää poiketen aiem-

pien vuosien tavasta. Sairaalapalveluissa toimintamenot ylittyivät 1,4 milj. 

euroa lähinnä HUS:n palvelusuunnitelman ylityksen vuoksi. Vanhusten ja 

vammaisten palveluissa toimintamenot ylittyivät 1,3 milj. euroa asiakasmää-

rien kasvettua ennakoitua nopeammin. Sosiaalipalveluissa toimintakulujen 

ylitys pystyttiin heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta painamaan 

0,3 milj. euroon, kun mm. lastensuojelun palvelurakenteen muutosta toteu-

tettiin onnistuneesti perhehoidon osuutta lisäämällä. 

 

  Kasvatus- ja sivistystoimen toimintakulut onnistuttiin painamaan 0,4 milj. 

alle budjetin (kun huomioon otetaan Kasvun ja oppimisen palvelut harkin-

nanvarainen hankerahoitus tulo- ja menolisäys 0,6 milj. euroa). Alitus perus-

tui pääosin ennakoitua pienempään päivähoidon ja tukien piirissä olevaan 

lapsimäärään sekä työn tehokkaampaan organisointiin.  

 

  Teknisen toimen toimintakate oli 1,3 milj. euroa parempi edellisvuoteen 

nähden. Suurimmat toimintamenojen alitukset olivat kiinteistöhoidon kuluis-

sa (0,5 milj. euroa) sekä joukkoliikenteessä (0,3 milj. euroa). Jätehuollon ja 

maankaatopaikan maksuista kertyi tuottoja 0,3 milj. euroa budjetoitua 

enemmän. 

 

  Kunta käynnisti useita suurehkoja investointihankkeita vuonna 2015, muute-

tun talousarvion mukaiset investoinnit olivat yhteensä 28,6 milj. euroa. In-

vestointeja toteutui lopulta 19,5 milj. euroa. Muun muassa talonrakennuksen 

rakentamisohjelmaan liittyvät investoinnit jäivät alhaiseksi johtuen Roi-

nilanpellon ja Notkopuiston päiväkotien rakennushankkeiden aloittamisen 

viivästymisestä. Samoin kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin selvästi 

aiottua vähemmän varoja hankkeiden aloitusten lykkääntymisen, kunnan lo-

mautusten sekä Peltokaaren meluesteurakan kustannusalitusten vuoksi. 

 

  Tilinpäätös ei ole vielä valmis taloushallinnon uusien tietojärjestelmien ja 

toimintatapamuutosten käyttöönottoon liittyvien viiveiden vuoksi. Kuntalain 

113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tili-

kautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val-

tuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop-

puun mennessä. Tilintarkastajan kanssa on keskusteltu vuoden 2015 tilinpää-

tösaikataulusta ja siihen vaikuttavista myöhästymisen syistä. Tilintarkastus-

käytäntöjen mukaisesti vuotta 2015 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa 

tilintarkastaja tulee tältä osin toteamaan lisätietona tilinpäätöksen valmistus-

aikataulun. 
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  Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Tilinpäätös esitetään allekirjoitettavaksi 

kunnanhallituksen kokouksessa 11.4.2016. Tilintarkastuksen valmistuttua 

tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen.  

 

  Lisätiedot: talousjohtaja Markku Vehmas, puh. 040 314 3060 

 

  Liite nro 103 

 

 Ehdotus 

 Kj  Kunnanhallitus päättää 

 

– merkitä asian tiedoksi. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 
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104 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSALUEIDEN 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Khall § 104/29.3.2016 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2015 toimintakertomus ja 

määrärahojen toteutumisen seuranta ovat liitteenä. Yleisjohdon ja konserni-

palveluiden muiden toimielinten toimintakertomukset ja muiden toimialojen 

toimintakertomukset liitetään osaksi koko kunnan tilinpäätöstä ja toiminta-

kertomusta. 

 

  Liitteenä oleva materiaali täydentyy mm. niiden kunnanhallitukselle asetettu-

jen tavoitteiden toteutumisseurannan osalta, jotka koskevat koko kuntaa. 

Koko kuntaa koskeva talousanalyysi liitetään kertomukseen myöhemmin. 

 

  Eräillä tulosalueilla määrärahat ja/tai tuloarviot ovat toteutuneet eri tavalla 

kuin valtuusto on päättänyt. Poikkeamien syiden selvitykset ovat tulosaluei-

den kertomuksissa. Valtuusto tekee niistä päätökset aiempien vuosien tapaan 

koko kunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 

 

  Liite nro 104 

 

  Lisätiedot: talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith, p. 040 314 3407 

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– hyväksyä liitteen mukaiset tulosalueiden toimintakertomukset. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

ote 

talousjohtaja 
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105 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN 

KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA AJALLA 1.1.–31.12.2015 

 

Khall § 105/29.3.2016 Kunnanhallitus on vahvistanut vuodelle 2015 alaistensa tulosalueiden käyt-

tösuunnitelmat tulosyksikkötasolle. Kunnanhallituksen vuoden 2015 talous-

arvion täytäntöönpanosääntöjen mukaan tulosyksiköiden toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimelle tammi–

huhtikuulta ja tammi–elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilin-

päätöskäsittelyssä. 

 

  Liitteenä ovat käyttösuunnitelmien seurantaraportit. Tulos-aluekohtainen 

toimintakertomus, joka käsitellään tässä kokouksessa erillisenä asiana, koot-

tiin näiden tulosyksikköseurantojen perusteella. Seurantaraportti toimitetaan 

tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle osana tilinpäätösaineistoa. 

 

  Liite nro 105 

 

  Lisätiedot: talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith, p. 040 314 3407 

 

 Ehdotus Kunnanhallitus päättää 

 

– hyväksyä liitteen mukaisen alaistensa tulosyksiköiden käyttö-

suunnitelmien seurannan. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

ote 

talousjohtaja 
  



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu 
Kunnanhallitus 29.3.2016 384 

 

 

 

 
Dno  KESH:227/2016 

 

106 § HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 

 

Khall § 106/29.3.2016 Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa päättäjille, esimiehille ja 

henkilöstölle henkilöstötavoitteiden seurantaan ja tilastotietoihin perustuva 

kokonaiskuva kunnan henkilöstövoimavarojen tilasta ja kehityksestä vuonna 

2015 ja sen perusteella osaltaan suunnitella tulevia toimenpiteitä.  

 

  Henkilöstökertomukseen on koottu kunnan henkilöstötavoitteiden toteutumi-

sen seurantaa sekä henkilöstön määrää ja rakennetta, vaihtuvuutta, poissaolo-

ja sekä muita kertomusvuoden tapahtumia henkilöstöasioissa.   

 

  Henkilöstökulujen sopeuttamistoimien johdosta kunnan henkilöstömäärä on 

laskenut edellisestä vuodesta. Saavutus on hyvä, kun saamaan aikaan kunnan 

palvelutoiminta on laajentunut ja palvelutarpeet ovat lisääntyneet.  Henkilös-

tökulut alittivat vuodelle 2015 budjetoidut määrärahat. Jatkossa on kuitenkin 

välttämätöntä toteuttaa lyhytvaikutteisten toimenpiteiden (esim. lomautukset, 

sijaisten käytön rajoittaminen, rekrytointien lykkäämiset, koulutusmäärära-

hojen leikkaamisten jne.) sijasta vielä vahvemmin palvelutoiminnan raken-

teellisia muutoksia tuottavuuden parantamiseksi. Lyhytvaikutteisten keinojen 

käytön pitkittyminen saattaa jatkossa päinvastoin heikentää tuottavuutta. 

 

  Liitteenä henkilöstökertomus 

 

  Liite nro 106 

 

  Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti, puh. 040 314 3003 

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– osaltaan hyväksyä vuoden 2015 henkilöstökertomuksen  

 

– ehdottaa valtuustolle, että  

 

VALTUUSTO päättää 

 

– merkitä vuoden 2015 henkilöstökertomuksen tiedoksi. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Sirpa Piiroinen oli asiantuntijana kokouksessa. 
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Dno  KESH:228/2016 

 

107 § ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELU (APOTTI), 

LIITTYMINEN KÄYTTÄJÄKSI 

 

Khall § 107/29.3.2016 Apotin yleisesittely 

 

  Apotti on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja tietojärjestelmiä 

uudistava yhteistyöhanke, jonka keskeiset hyödyt tulevat toimintatapojen 

muutoksesta ja käytössä olevan tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntä-

misestä sekä näiden myötä parantuneesta laadusta sekä toiminta- ja palvelu-

prosessien tehostumisesta. Apotti on asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalve-

lu.  

 

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkko-

nummi ja Kauniainen ovat hankkimassa yhteistä asiakas- ja potilastietojär-

jestelmäpalvelua (Apotti). Hanketta varten on yhteistyösopimuksella perus-

tettu hankintayksiköiden muodostama hankintarengas. Hankintayksiköitä 

ovat edellä mainitut kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy. KL-

Kuntahankinnat Oy:n osalta hankinta on hankintalain mukainen puitejärjes-

tely, minkä mukaan muutkin HUS-alueen kunnat, kuten Tuusula, voivat 

hankkia yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun. 

 

  Hankintarengas on kilpailuttanut palvelun ja toteuttajaksi on valittu Epic (= 

Epic Systems Corporation). Hankintaan liittyy hankintayksikkökohtaiset 

hankintapäätökset, jonka ovat tehneet Kauniainen 3.9.2015, Kirkkonummi 

7.9.2015, Helsinki 16.9.2015, HUS 21.9.2015 ja Vantaa 19.10.2015.  

  

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kysyi vuonna 2012 

jäsenkunniltaan halukkuudesta liittyä hankittavan asiakas- ja potilastietojär-

jestelmäpalvelun, Apotin käyttäjäksi. Tuusula päätti liittymisestä 13.6.2012 § 

54 sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja 6.8.2012§ 292 kunnanhallituksessa. 

Alkuvuodesta 2016 Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuu-

sulan ja Pornaisten valtuustot ovat hyväksyneet Keski-Uudenmaan sote-

alueyksikön suunnittelun jatkamisen. Työsuunnitelmaan on kirjattu muka-

naolo Apotissa.  

 

  Muut sairaanhoitopiirit kuin HUS ovat syksyllä 2015 käynnistäneet kevää-

seen 2016 saakka kestävän UNA-hankkeen yhdessä kuntien kanssa. UNA-

hankkeessa on tavoitteena tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaa-

timusmäärittely kansallisten tai alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen tai 

kehittämisen tuoksi. UNA-hankkeessa on tehty yhteistyötä Apotti-hankkeen 

kanssa. Apotissa järjestelmä on jo kilpailutettu, UNA-hankkeessa tehdään 

vasta määrittelyjä eikä siinä ole kyse asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.  
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  Tuusulan asiakas- ja potilastietojärjestelmistä 

 

  Tuusulan kunnan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäko-

konaisuus on elinkaarensa päässä ja vaatii uudistamista, joten Tuusulan on 

tehtävä päätöksiä suurista kehityshankkeista vuoden 2016 aikana. Tervey-

denhuollon potilastietojärjestelmän Graafisen Finstarin (GFS) jatkokehitys ja 

tuki on loppumassa lähivuosina Vantaan järjestelmäuudistuksen myötä. Van-

taa korvaa GFS-järjestelmän Apotti-järjestelmällä aiheuttaen Tuusulalle to-

dennäköisesti merkittävän kustannuslisäyksen suurimman maksajan poistu-

essa GFS:n kehittämistyöstä ja tehdyn Vantaa-Kerava- Tuusula yhteistyöso-

pimuksen piiristä. Vastaavasti suun terveydenhuollossa on tulossa pakotettu 

laaja järjestelmäuudistus kansalliseen terveysarkistoon liittymisen mahdollis-

tamiseksi. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei myöskään riittävästi tue toi-

mintaa ja sen ohjausta, eikä itsehallintouudistuksen mukaisten rakenteiden 

toteutumista.  

 

  Tuusulan selvitys Apottiin liittymisestä 

 

  Tuusulan selvitti Apottiin liittymisen etenemisvaihtoehdot, vaatimukset, kus-

tannukset ja hyödyt sekä riskit päätöksenteon tueksi. Selvityksessä kuvattiin, 

mitä Apottiin liittyminen tarkoittaisi Tuusulalle käytännössä ja tarkasteltiin 

liittymisen eri etenemisvaihtoehtoja. Lisäksi arvioitiin riskejä, kustannuksia 

ja hyötyjä eri etenemisvaihtoehdoille. Selvityksen aikana haastateltiin Tuu-

sulan kunnan asiantuntijoita sekä Apotin hanketoimiston ja ohjausryhmän 

johtoa. Tuusulan kunta ja Apotin hanketoimisto toimittivat taustamateriaalia 

selvityksen tueksi. Selvitys esiteltiin kunnanhallituksen keskusteluasioissa 

15.2.2016. Apottiin liittyen tehdään tiivistä yhteistyöstä hankintarenkaan 

kuntien ja Keravan kanssa.  

 

  Apottiin liityttäessä Tuusulan tulee tehdä päätökset omissa luottamuselimis-

sään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä aloittaa oman Apotti-

organisaationsa rakentaminen. Tuusulan ensimmäinen mahdollisuus liittyä 

hankkeeseen on järjestelmähankintavaiheen päättymisen jälkeen vuoden 

2016 aikana.  

 

  Liittymisselvityksessä esitetään kolme vaikutuksiltaan erilaista etenemis-

vaihtoehtoa; 1. Apottiin liitytään mahdollisimman pian (2016), 2. Apottiin 

liitytään myöhemmässä vaiheessa (noin 2019–2020) ja 3. Apottiin ei liitytä.  

 

  Vaihtoehdon 1 mukaan Tuusula liittyy Apotti-hankkeeseen ja Oy Apotti 

Ab:n osakkaaksi vuoden 2016 aikana. Tällöin Tuusulan välttämätön sosiaali- 

ja terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus tapahtuu nopeimmalla mahdol-

lisella aikataululla ja nykyjärjestelmien kustannustason oletettu nousu vai-

kuttaa vähiten.  

 

  Vaihtoehdossa 2 Apottiin liitytään myöhemmässä vaiheessa (vuosina 2019 - 

2020), mikä tarkoittaa Tuusula liittymistä Apottiin vasta nykyisten tilaajien 

käyttöönottojen loppuvaiheessa. Tuusulan nykyisten järjestelmien kustan-
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nukset nousevat ja jatkokehitys osittain pysähtyy Vantaan Apotin käyttöön-

oton myötä. Tässä vaihtoehdossa Tuusula ei pääse vaikuttamaan Apotti-

ratkaisun toteutukseen, mutta joutuu rahoittamaan jälkikäteen myös toteu-

tusvaiheen kustannukset liittymismaksun kautta. Apottiin pitää luoda väliai-

kaiset liittymät tiedon siirtoon erikoissairaanhoitoon, joista tulee merkittäviä 

kustannuksia.  

 

  Vaihtoehto 3 mukaan Apottiin ei liitytä ja Tuusula pitäytyy nykyjärjestelmis-

sä kunnes vaihtoehtoinen etenemistapa tunnistetaan. Tuusulan sosiaali- ja 

terveydenhuollon tietojärjestelmät tarvitsevat joka tapauksessa suurempaa 

uudistusta, jonka Tuusula joutuu tekemään lähtökohtaisesti yksin. Apottia 

vastaavia järjestelmäuudistushankkeita ei ole Suomen sote-sektorilla. Apot-

tiin pitää luoda liittymät tiedon siirtoon mm. erikoissairaanhoitoon, joista tu-

lee merkittäviä kustannuksia. Myös lakisääteiset muutokset nykyjärjestel-

miin tulee tehdä Tuusulan omalla rahoituksella.  Tässä vaihtoehdossa Tuusu-

lan tulee käynnistää pikaisella aikataululla oma järjestelmäuudistushanke, 

jossa keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät uudistetaan 

vuosikymmenen loppuun mennessä 

 

  Riskit 

 

  Eri etenemisvaihtoehtojen riskeistä selvityksessä todettiin, että sekä liittymi-

seen että sen ulkopuolelle jättäytymiseen sisältyy useita riskejä. Riskianalyy-

sin perusteella Apotin ulkopuolelle jättäytymiseen liittyvät riskit arvioitiin 

merkittävämmiksi kuin liittymiseen liittyvät riskit. Liitteenä olevassa selvi-

tyksen loppuraportissa on esitetty keskeiset tunnistetut riskit jaettuna merkit-

sevyysjärjestyksessä neljään luokkaan. Nämä luokat ovat järjestelmän toteu-

tus, toiminta ja toiminnan muutos, nykyiset järjestelmät ja Sote-uudistus.   

 

  Liittymisprosessi  

 

  Apottiin liityttäessä Tuusulan tulee tehdä päätökset omissa luottamuselimis-

sään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä aloittaa oman Apotti-

organisaationsa rakentaminen. Kunnanhallitus hyväksyy liittymisprosessin 

valmistelun ja etenemisen. Liittymisprosessin valmisteluun kuuluu neuvotte-

lut Apotin hanketoimiston kanssa, neuvottelut KL-Kuntahankintojen kanssa 

liittymisestä hankintarenkaaseen, sopimusneuvottelut Oy Apotti Ab:n kanssa 

ja hakemuksen jättäminen Apotti-yhtiön hallitukselle.  

 

  Mahdollisen liittymispäätöksen myötä liitytään osakkaaksi Oy Apotti 

Ab:hen, joka on Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Helsin-

gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä omistama yhtiö. Oy Apotti 

Ab:n toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja 

laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota 

tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalve-

luita.  Tuusulan kunta toimisi Apotti-hankkeessa kolmessa roolissa – yhtiön 

omistajana, kehityshankkeen resurssien tarjoajana ja tietojärjestelmäpalve-

luiden asiakkaana. 
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  Liittymisprosessiin kuuluu myös Apottiin kuuluvien sitoumusten hyväksy-

minen valtuustossa (liittyminen, rahoitus, resurssit), liittymisen vahvistami-

nen osakas-, tilaaja- ja resurssisopimuksen allekirjoituksella sekä oman 

Apotti-organisaation, Tuusulan Apotti-hanketoimisto, perustaminen. Tavoite 

on tuoda kunnanhallitukselle päätösesitys Apottiin liittymisestä niin, että val-

tuusto voi hyväksyä Apottiin liittyvät sitoumukset touko- tai kesäkuussa 

2016 ja liittymisen voidaan vahvistaa Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa elo-

syyskuussa 2016.  

 

  Rahoitus ja kunnan rooli Oy Apotti Ab:ssa  

 

  Omistajana Tuusula omistaa yhdessä muiden kuntien ja HUS:n kanssa Apot-

ti-yhtiön. Liitteessä Oy Apotti Ab:n materiaalia Tuusulan kunnalle rahoituk-

sen järjestämisestä on kuvattu yhtiön rahoituksen periaatteet. Tuusulan osuus 

yhtiön osakekannasta olisi alustavan arvion mukaan kapitaatioperusteella 

noin 2,4 % (25/1025 osaketta). Tuusula takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä ra-

hoittaa yhtiön toteutuksen aikaista liiketoimintaa oman pääoman ja sijoitetun 

vapaan pääoman avulla. Tuusula sitoutuu muiden osakkaiden kanssa rahoit-

tamaan järjestelmän toteutusvaiheen. Tuusula osallistuu yhtiön päätöksente-

koon hallitustyöskentelyn (jaettu jäsenyys) ja yhtiökokouksen (osakkeiden 

painoarvolla) kautta. Osakassopimus on voimassa aluksi 10 vuoden määrä-

ajan hankintasopimuksen allekirjoituksesta jonka jälkeen toistaiseksi yhden 

(1) vuoden irtisanomisajalla. 

 

  Resurssien tarjoajana Tuusula tarjoaa Apotti-yhtiön käyttöön henkilöstöre-

sursseja erillisen resurssisopimuksen mukaan joko määräaikaisiin tai tois-

taiseksi voimassa olevien työsopimuksin. Tarjottavien resurssien määrä sovi-

taan tapauskohtaisesti Tuusulan oman resurssitilanteen mukaan. Apotti-yhtiö 

vastaa näiden resurssien kustannuksista resurssisopimuksessa sovittujen käy-

täntöjen mukaisesti. Lisäksi Tuusula nimeää omaan organisaationsa hanke-

päällikön, tarvittavan määrän teknisiä asiantuntijoita/asiantuntijan sekä sa-

tunnaisia aihealueasiantuntijoita hankkeen työpajoihin vähäisellä työpanok-

sella. Tuusula vastaa näiden resurssien kustannuksista. 

 

  Asiakkaana Tuusula toimii Apotti-yhtiön asiakkaana ostaen yhtiöltä asiakas- 

ja potilastietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä 

palveluita. Tuusula saa yhtiön asiakkaana käyttöönsä Apotti-järjestelmän. 

Tuusula maksaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelusta palvelumaksuja, 

joilla Apotti-yhtiö lyhentää osakkaiden takaamia lainoja ja rahoittaa yhtiön 

juoksevia kuluja omakustannusperiaatteella.  

 

  Sote-uudistus  

 

  Mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunta- ja aluehallintouudis-

tuksen toteutumisesta huolimatta Oy Apotti Ab jatkaa nykyisessä muodos-

saan. Maakuntien yhteistyölle ja tehokkaalle toiminnalle luodaan puitteet yh-

teen toimivilla tietojärjestelmillä.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyden-
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huoltouudistuksen projektiryhmä on linjannut, miten meneillään olevissa tie-

tojärjestelmähankkeissa pitää ottaa huomioon sote-, itsehallinto- ja aluehal-

lintouudistuksen tavoitteet. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön mukaan sote-uudistuksen aikana on suositeltavaa jatkaa uudistuk-

sen tavoitteita tukevia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkei-

ta. Vastuu itsehallintoalueen tietohallinnon ja ICT-palveluiden järjestämises-

tä on kullakin itsehallintoalueella. Valmisteilla olevassa lainsäädännössä 

määritellään kriteerit, joiden pohjalta itsehallintoalueiden valtakunnalliset 

yhteistyökohteet vahvistetaan. Hallitus on linjannut rahoituksen jatkovalmis-

telua ja tarkempi rahoitusmalli valmistellaan huhtikuussa 2016 lausunnolle 

lähetettävään esitysluonnokseen. Omaisuusjärjestelyjen lähtökohta on, että 

itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä vastaava omaisuus siirtyy ja periaatteena 

on, että omaisuus maksetaan vain kerran.  

 

  Liite nro 107 

 

  Lisätiedot: hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami puh. 040 314 3374 ja 

johtajaylilääkäri Jarmo Anttila puh. 040 314 3601.  

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää, että  

 

– valmistellaan Apottiin liittymistä vuonna 2016 

 

– käynnistetään neuvottelut Apottitoimiston, Oy Apotti Ab:n ja 

KL-Kuntahankintojen kanssa. 

 

  --- 

 

  Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ilkka Seppälä Ari Nymanin ja 

Sanna Kervisen kannattamana esitti, että esityksen kohdasta ”valmistellaan 

Apottiin liittymistä vuonna 2016” poistetaan lauseen loppuosa ”vuonna 

2016”.  

 

  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 Seppälän tekemää muutosesitystä, ää-

nestävät ”ei”. 

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Huuh-

tanen, Mäensivu, Kuusisto ja Reinikainen) ja 5 ei-ääntä (Heinänen, Nyman, 

Seppälä, Sjöblom ja Kervinen). 

 

  Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli tullut kunnanhallituksen pää-

tökseksi. 
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 Päätös Kunnanhallitus päätti, että 

 

–  valmistellaan Apottiin liittymistä vuonna 2016 

 

– käynnistetään neuvottelut Apottitoimiston, Oy Apotti Ab:n ja 

KL-Kuntahankintojen kanssa. 

 

  Jarmo Anttila ja Päivi Klami olivat asiantuntijoina kokouksessa. 

 

 

ote 

sosiaali- ja terveystoimi 
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Dno  KESH:507/2015 

 

108 § RYKMENTINPUISTO, MÄÄRÄALAN MYYMINEN 

 

Kunnanhallitus § 5  11.1.2016 

Kunnanhallitus § 16  18.1.2016 

Valtuusto  § 4   25.01.2016 

 

Khall § 5/11.1.2016 Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti-Kiinteistöt ovat 29.4.2015 alle-

kirjoittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista 

kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken. Samalla osapuolet ovat sopineet 

etsivänsä yhdessä ratkaisuja nykyisten rakennusten uusiokäytölle.  

 

  Aiesopimuksen valmistumisen jälkeen osapuolet ovat neuvotelleet kiinteis-

tökaupasta, jonka kohteena on Puolustusvoimien entinen kansainvälisen kes-

kus (Fincent). Kauppa on jatkoa aiesopimukselle.  

 

  Lisätiedot: Kalervo Lankinen p. 040 314 2013 ja Hannu Haukkasalo p. 

040 314 3020 

 

 Ehdotus  

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– ottaa asian valtuuston 25.1.2016 pidettävän kokouksen esitys-

listalle 

 

– tehdä ehdotuksen valtuustolle 18.1.2016 pidettävässä kokouk-

sessa. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 __________ 

 

Khall § 16/18.1.2016  Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti -kiinteistöt ovat 29.4.2015 alle-

kirjoittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista 

kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken. Samalla osapuolet ovat sopineet 

etsivänsä yhdessä ratkaisuja nykyisten rakennusten uusiokäytölle.  

 

  Aiesopimuksen valmistumisen jälkeen osapuolet ovat neuvotelleet kiinteis-

tökaupasta, jonka kohteena on Puolustusvoimien entinen kansainvälisen kes-

kus (Fincent). Kauppa on jatkoa aiesopimukselle.  

 

  Kaupan kohde 

  Kaupan kohde on n. 8 314 m²:n suuruinen määräala kiinteistöstä 858-402-1-

57 ja määräalalla sijaitsevat vuonna 1989 valmistunut majoitusrakennus (ra-

kennus n:o 35/1 872 br-m²) ja vuonna 1991 valmistunut toimistorakennus 

(rakennus n:o 34/ 1 890 br-m²).  
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  Kaavoitustilanne 

  Tuusulan kunnanvaltuuston 7.5.2012 hyväksymässä Rykmentinpuiston 

osayleiskaavassa kaupan kohde on merkitty keskustatoimintojen alueeksi 

(C). Keskustatoimintojen osalta KHO on ratkaisullaan 13.10.2014 pysyttänyt 

kunnanvaltuuston päätöksen. 

 

  Kaupan kohteessa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kohde sisältyy 

Rykmentinpuisto-nimisiin asemakaavaluonnoksiin (VE1 ja VE2), jotka kun-

takehityslautakunta on päättänyt tammikuussa 2014 asettaa MRA 30 §:n 

mukaisesti nähtäville. Luonnoksessa (VE1/ 11.12.2013) kaupan kohteen alu-

etta on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y, III, 10 000 k-m²) 

sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Luonnoksessa (VE2/ 11.12.2013) 

kaupan kohteen aluetta on merkitty asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden 

kytkettyjen talojen korttelialueeksi (AKR-1, IV, 9 000 k-m²) sekä autopaik-

kojen korttelialueeksi (LPA). 

 

  Kauppahinta 

  Kauppahinta on 1 905 000 euroa. Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy 

ostajalle, kun lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu ja koko kauppasumma 

maksettu. 

 

  Päätöksenteko  

  Senaatti - kiinteistöjen hallitus käsittelee kiinteistökaupan hyväksymistä ko-

kouksessaan 20.1.2016.  

 

  Tuusulan kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, 

jos vastike yksittäisessä hankinnassa ei ylitä 500 000 euroa ja jos hankintaa 

varten on riittävä määräraha. Koska em. hankintaraja ylittyy, niin asiasta 

päättää valtuusto. 

 

  Maa- ja vesialueiden hankintaan on talousarviossa varattu rahaa tälle vuodel-

le 2 milj. €. Loppuvuoden maanhankintojen turvaamiseksi kiinteän omaisuu-

den ostoon varattavaa määrärahaa tulisi lisätä kauppasummaa vastaavalla 

määrällä.  

 

  Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteisestä virasto- ja seurakuntakeskus-

hankkeesta on maaliskuussa 2015 pidetyissä neuvotteluissa päätetty luopua 

ja seurakunta on tällä hetkellä ilman seurakuntakeskusta. Kunnan ostamaa 

Fincent-kiinteistöä on kaavailtu uuden seurakuntakeskuksen paikaksi. Tämän 

toteuttamiseksi kunnanhallitukselle tulisi antaa valtuutus tarvittaessa myö-

hemmin tehtävällä erillisellä kaupalla myydä kiinteistö. 

 

  Liitteenä on sijaintikartta ja kauppakirjaluonnos karttaliitteineen. 

  

  Lisätiedot: Hannu Haukkasalo p. 040 314 3020 ja Kalervo Lankinen p. 

040 314 2013. 
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 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää 

 

– että Tuusulan kunta ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Se-

naatti-kiinteistöt, n. 8314 m²:n suuruisen määräalan kiinteis-

töstä 858-402-1-57 ja määräalalla sijaitsevat rakennukset 

1 905 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevassa 

kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin 

 

– valtuuttaa em. määräalan ostoa koskevan kauppakirjan allekir-

joittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pie-

niä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväk-

symään lopullisen kauppakirjan 

 

– valtuuttaa kunnanhallituksen myöhemmin tehtävällä erillisellä 

kiinteistökaupalla myymään em. määräalan rakennuksineen 

1 905 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin päättämillään 

ehdoilla (mm. kunnalle korvattavat myynnistä/ kaupan kohtees-

ta aiheutuvat lisäkulut) 

 

– tehdä maa- ja vesialueiden hankintaan 1 905 000 euron suurui-

sen määrärahalisäyksen vuodelle 2016.  

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Jussi Salonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi kirkkovaltuuston 

jäsenenä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

  _________ 

 

Valt § 4/25.1.2016 
 

 Ehdotus Valtuusto päättää 

 

– että Tuusulan kunta ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Se-

naatti-kiinteistöt, n. 8314 m²:n suuruisen määräalan kiinteis-

töstä 858-402-1-57 ja määräalalla sijaitsevat rakennukset 

1 905 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevassa 

kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin 

 

– valtuuttaa em. määräalan ostoa koskevan kauppakirjan allekir-

joittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pie-

niä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväk-

symään lopullisen kauppakirjan 
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– valtuuttaa kunnanhallituksen myöhemmin tehtävällä erillisellä 

kiinteistökaupalla myymään em. määräalan rakennuksineen 

1 905 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin päättämillään 

ehdoilla (mm. kunnalle korvattavat myynnistä/ kaupan kohtees-

ta aiheutuvat lisäkulut) 

 

– tehdä maa- ja vesialueiden hankintaan 1 905 000 euron suurui-

sen määrärahalisäyksen vuodelle 2016.  

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Ulla Rosenqvist ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asi-

an käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.  

 

  Erja Sarenius-Salmenkivi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. 

 

  _________ 

 

Khall § 108/29.3.2016 Taustaa 

  Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta ovat marraskuussa 2010 hyväksyneet 

yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolten tavoitteena oli toteuttaa yh-

teistyössä kirkollisen sakraalitilan ja toimitilojen muodostama korttelikoko-

naisuus seurakunnan omistamaan Hyrylän alueen kortteliin n:o 8067. Seura-

kunta on vuonna 2013 purkanut samalla paikalla aiemmin sijainneen seura-

kuntakeskuksen. 

 

  Kunta vetäytyi hankkeesta joulukuussa 2014 kunnanhallituksen päätöksellä 

ja tästä johtuen rakennushanke raukesi. Seurakunta on näin ollen edelleen 

ilman seurakuntakeskusta ja sen toiminnot ovat väistötiloissa. Nyt tehtävällä 

kiinteistökaupalla osapuolet mahdollistavat korvaavan ratkaisun uudelle seu-

rakuntakeskukselle. 

 

  Kaupan kohde 

  Kaupan kohde on n. 8 314 m²:n suuruinen määräala kiinteistöstä 858 - 402-

1-57 ja määräalalla sijaitsevat vuonna 1989 valmistunut majoitusrakennus 

(rakennus n:o 35/ 1 872 br- m²) ja vuonna 1991 valmistunut toimistoraken-

nus (rakennus n:o 34/ 1 890 br- m²).  

 

  Kauppahinta 

  Kauppahinta on 1 905 000 euroa. Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy 

ostajalle, kun kunnan kauppaa koskeva hyväksymispäätös on lainvoimainen 

ja kun koko kauppasumma on maksettu. 

 

  Päätöksenteko  

  Kunnanvaltuusto valtuutti 25.1.2016 tekemällään päätöksellä kunnanhalli-

tuksen myymään em. määräalan rakennuksineen 1 905 000 euron kauppa-

hinnalla ja muutoin kunnanhallituksen päättämin ehdoin. Kunnanvaltuuston 

päätös on lainvoimainen. 
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  Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuusto on 9.2.2016 tekemällään päätöksellä 

päättänyt em. määräalan ostosta. Kirkkovaltuuston päätös on lainvoimainen. 

 

  Liitteenä on sijaintikartta ja 22.3.2016 allekirjoitettu kauppakirja karttaliit-

teineen. 

 

  Liite nro 108 

 

  Lisätiedot: Kalervo Lankinen p. 040 314 2013  

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää  

 

– hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Tuusulan seura-

kunnan välillä 22.3.2016 allekirjoitetun kauppakirjan 

 

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-

mästi kokouksessa. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

ote 

Tuusulan seurakunta / Marjut Helske 

projektit/Lankinen 

tiedoksi 

kaavoitus 

taloushallinto/Perämäki, Muukkonen 
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Dno  KAAV:188/2016 

 

109 § VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN 

UUDISTAMINEN 

 

Kuntakehityslautakunta  § 42  16.3.2016 

 

Kkl § 42/16.3.2016 Ympäristöministeriö on aloittanut valmistelun valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden uudistamiseksi. Uudistettavana on valtioneuvoston 

30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 osittain tarkistama päätös valtakunnallisis-

ta alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteena on, että valtioneuvosto voisi päät-

tää uudistetuista tavoitteista keväällä 2017. 

 

  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden teh-

tävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon otta-

minen alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa kaikkialla maassa. Maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ot-

taa huomioon ja niitä tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä 

maakuntien suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa. 

 

  Ympäristöministeriö on varannut viranomaistahoille ja yleisölle mahdolli-

suuden esittää uudistamisen lähtökohtia, tavoitteita ja valmistelua koskevia 

mielipiteitä, jotka tulee toimittaa ympäristöministeriöön 31.3.2016 mennes-

sä.  Uudistamisen ja ympäristöselostuksen lähtökohtia, tavoitteita ja valmis-

telua kuvaava alustava työ- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ympäristö-

ministeriön kotisivuilla osoitteessa http://www.ym.fi/vat-uudistus. 

 

  Voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seu-

raavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 

  Tavoitteet uudistetaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alueiden-

käytön valtakunnallisiin haasteisiin. Ehdotus valtakunnallisia alueidenkäyttö-

tavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan maankäyt-

tö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin ja hallitusohjelman linjausten mukai-

sesti siten, että tavoitteet koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valta-

kunnallisia näkökohtia, ja ovat nykyistä täsmällisempiä ja konkreettisempia. 

 

  Uudistus tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Valmisteluun liittyy ympäristöarviointi sekä ympäristöselostuksen laatimi-

nen. Viranomaistahoilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja 

näkemyksiä valmistelun eri vaiheissa. 

http://www.ym.fi/vat-uudistus
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  Lisätietoja: Yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström p. 040 314 3513 

  

  Liitteet: 

- Kuulutus valmistelun käynnistymisestä 19.2.2016 

- Alustava työ- ja arviointisuunnitelma 19.2.2016 

 

  Tuusulan kunnan lausunto 

 

  Tuusulan kunta näkee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet hyvänä oh-

jenuorana maankäytön suunnitteluun. Tavoitteet konkretisoituvat kunnan 

yleiskaavoitukseen maakuntakaavan kautta ja edelleen yleiskaavasta asema-

kaavoihin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät kattavasti alu-

eidenkäytön suunnittelussa huomioitavia aihealueita, eikä kunta näe tavoit-

teissa suurta muutostarvetta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa alueidenkäytön suunnittelussa.  

 

  Tuusulan kunta edellyttää, että lentomelu ja siitä aiheutuvat vaikutukset 

maankäyttöön huomioidaan ”Helsingin seudun erityiskysymykset” -

tavoitekokonaisuudessa. Näkökulmana tulisi olla ennen kaikkea lentoaseman 

kehittämisen ja vastaavasti ympäröivän maankäytön kehittämisen väliset ris-

tiriidat. ”Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto” -tavoitekokonaisuuden 

yhdeksi erityistavoitteeksi on kirjattu, että lentoasemien ympäristön maan-

käytössä tulee huomioida lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Toisaalta eri-

tyistavoitteen mukaan olemassa olevia lentoasemia kehitettäessä tulee ottaa 

huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriössä valmisteilla olevan lentoaseman melun hallintaa koskevan valtio-

neuvoston asetuksen mukaan painotus lentoaseman meluntorjuntatavoittees-

sa on 1 § mukaan juurikin lentoaseman kehittämismahdollisuuksien turvaa-

misessa, vaikka kunta näkee yhtä merkittävänä lähiympäristön maankäytön 

kehittämisen turvaamisen.   

 

  Helsingin seudun erityiskysymyksissä velvoitetaan riittävän asuntotuotannon 

turvaamiseen. Parhaillaan neuvotellaan Helsingin seudun 14 kunnan ja valti-

on välillä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen MAL-sopimusta vuosille 

2016 – 2019. Jotta kunnat sitoutuvat riittävään tonttimaan ja asuntotuotannon 

kaavoittamiseen, tulee valtion omalta osaltaan sitoutua asuntotuotannon kan-

nalta välttämättömien liikennehankkeiden suunnittelun ja toteuttamiseen ja 

tämän tavoitteen tulisi myös näkyä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-

teissa, mikäli velvoitteita myös asuntotuotannon osalta asetetaan. 

 

  Raideliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne nähdään hyvänä yleista-

voitteena, mutta tärkeää on eheyttää ja kehittää olevia tieverkkoon ja joukko-

liikenteen osalta busseihin tukeutuvia keskustoja, kuten Tuusulassa Hyrylää 

ja Kellokoskea. Seudullista mielenkiintoa kohdistuu Tuusulan Ristikytöön, 

joka olisi kytkettävissä raideliikenteeseen, mutta kunta näkee tärkeämpänä 

kehittää olevia taajamiaan vaikkakin ne Jokelaa lukuun ottamatta tukeutuvat 

tieverkkoon. Ristikydön perustamiskustannukset ovat korkeat. Raideliiken-

http://www.ym.fi/download/noname/%7BF9E472F0-062E-4736-99A3-F8FB67CCCAC9%7D/116674
http://www.ym.fi/download/noname/%7BE3DC2606-A2DC-4347-8862-67C18DCDB327%7D/116528
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teeseen liittyen lisäksi tulisi erityistavoitteena olla mainitun lentokenttäradan 

hyödyntäminen myös lähiliikenteen käyttöön, jotta erityistavoitteen ”Aluei-

denkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkolii-

kenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle” mukaisesti radan koko 

potentiaali saadaan hyödynnettyä. 

 

 Ehdotus 

 kp Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan-

hallitus päättää  

 

– antaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistami-

sen alustavasta työ- ja arviointisuunnitelmasta yllä olevan lau-

sunnon.  
 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää 

– hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksessa tä-

män pykälän osalta. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 ______________ 

 

Khall § 109/29.3.2016 Liitteet: 

  – Kuulutus valmistelun käynnistymisestä 19.2.2016 

  – Alustava työ- ja arviointisuunnitelma 19.2.2016 

 

Liite nro 109 

 Ehdotus 

 Kkj Kunnanhallitus päättää 

 

– antaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistami-

sen alustavasta työ- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lau-

sunnon: 

  

  Tuusulan kunnan lausunto 

 

  Tuusulan kunta näkee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet hyvänä oh-

jenuorana maankäytön suunnitteluun. Tavoitteet konkretisoituvat kunnan 

yleiskaavoitukseen maakuntakaavan kautta ja edelleen yleiskaavasta asema-

kaavoihin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät kattavasti alu-

eidenkäytön suunnittelussa huomioitavia aihealueita, eikä kunta näe tavoit-

teissa suurta muutostarvetta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa alueidenkäytön suunnittelussa.  

 

  Tuusulan kunta edellyttää, että lentomelu ja siitä aiheutuvat vaikutukset 

maankäyttöön huomioidaan ”Helsingin seudun erityiskysymykset” -

http://www.ym.fi/download/noname/%7BF9E472F0-062E-4736-99A3-F8FB67CCCAC9%7D/116674
http://www.ym.fi/download/noname/%7BE3DC2606-A2DC-4347-8862-67C18DCDB327%7D/116528
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tavoitekokonaisuudessa. Näkökulmana tulisi olla ennen kaikkea lentoaseman 

kehittämisen ja vastaavasti ympäröivän maankäytön kehittämisen väliset ris-

tiriidat. ”Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto” -tavoitekokonaisuuden 

yhdeksi erityistavoitteeksi on kirjattu, että lentoasemien ympäristön maan-

käytössä tulee huomioida lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Toisaalta eri-

tyistavoitteen mukaan olemassa olevia lentoasemia kehitettäessä tulee ottaa 

huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriössä valmisteilla olevan lentoaseman melun hallintaa koskevan valtio-

neuvoston asetuksen mukaan painotus lentoaseman meluntorjuntatavoittees-

sa on 1 § mukaan juurikin lentoaseman kehittämismahdollisuuksien turvaa-

misessa, vaikka kunta näkee yhtä merkittävänä lähiympäristön maankäytön 

kehittämisen turvaamisen.   

 

  Helsingin seudun erityiskysymyksissä velvoitetaan riittävän asuntotuotannon 

turvaamiseen. Parhaillaan neuvotellaan Helsingin seudun 14 kunnan ja valti-

on välillä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen MAL-sopimusta vuosille 

2016–2019. Jotta kunnat sitoutuvat riittävään tonttimaan ja asuntotuotannon 

kaavoittamiseen, tulee valtion omalta osaltaan sitoutua asuntotuotannon kan-

nalta välttämättömien liikennehankkeiden suunnittelun ja toteuttamiseen ja 

tämän tavoitteen tulisi myös näkyä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-

teissa, mikäli velvoitteita myös asuntotuotannon osalta asetetaan. 

 

  Raideliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne nähdään hyvänä yleista-

voitteena, mutta tärkeää on eheyttää ja kehittää olevia tieverkkoon ja joukko-

liikenteen osalta busseihin tukeutuvia keskustoja, kuten Tuusulassa Hyrylää 

ja Kellokoskea. Seudullista mielenkiintoa kohdistuu Tuusulan Ristikytöön, 

joka olisi kytkettävissä raideliikenteeseen, mutta kunta näkee tärkeämpänä 

kehittää olevia taajamiaan vaikkakin ne Jokelaa lukuun ottamatta tukeutuvat 

tieverkkoon. Ristikydön perustamiskustannukset kokonaisuudessaan ovat 

korkeat. Raideliikenteeseen liittyen lisäksi tulisi erityistavoitteena olla maini-

tun lentokenttäradan hyödyntäminen myös lähiliikenteen käyttöön, jotta eri-

tyistavoitteen ”Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee 

sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle” mukai-

sesti radan koko potentiaali saadaan hyödynnettyä. 

  

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-

mästi kokouksessa. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

ote  

ympäristöministeriö 
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110 § LÄÄKÄRISOPIMUKSEN 1.1.2016 PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKO 

 

Khall §110/29.3.2016 Lääkärisopimukseen sisältyy paikallisesti sovittava järjestelyerä, joka on 0,3 

% palkkasummasta. Jakovara on 568,55 e/kk. Järjestelyvaraerä on sopimuk-

sen mukaan tarkoitettu kohdennettavaksi johto- ja esimiesasemassa oleville. 

 

  Virka-ja työehtosopimuksen ohjeiden mukaisesti on järjestelyvaran jakami-

sesta neuvoteltu henkilöstöä edustavien pääluottamusmiehen ja luottamus-

miehen kanssa. 

 

  Neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys järjestelyvaran käytöstä. Jär-

jestelyvaran jakoehdotus on liitemuistiossa. 

 

  Liitteenä neuvottelumuistio 

 

  Liite nro 110 

 

  Lisätiedot: pääneuvottelija Harri Lipasti, p. 040 314 3003 

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– hyväksyä lääkärisopimuksen 1.1.2016 paikallisen järjestelyva-

ran jakoehdotuksen liitteen mukaisesti 

 

– että nyt hyväksytyt korotukset maksetaan takautuvasti 1.1.2016 

lukien. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

ote 

sosiaali-ja terveystoimi  

pääluottamusmies  

lääkäriluottamusmies  

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 

henkilöstöjohtaja 

palvelussuhde-esimies 

henkilöstöasiantuntija 
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111 § KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ TUUSULASSA 27.4.2016 

 

Khall § 111/29.3.2016  Vuonna 2016 vietetään Kansallista veteraanipäivää maassamme kolmatta-

kymmenettä kertaa. Keskiviikkona 27.4.2016 vietettävän Kansallisen vete-

raanipäivän tunnuksena on ”Vastavirtaan nousee lohen suku” (Motströms 

stiger laxarnas släkte). 

 

  Tuusulassa veteraanipäivän vietosta vastaa kunta yhdessä Tuusulan seura-

kunnan ja Tuusulan Reserviupseerikerhon kanssa. Myös nuorten edustajat on 

otettu mukaan juhlapäivän viettoon Kansallisen veteraanipäivän valtakunnal-

lisen päätoimikunnan suosituksen mukaisesti. 

 

  Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään tänä 

vuonna Oulussa. Veteraanitoimikunta on kuitenkin päätynyt järjestämään 

juhlallisuudet edellisvuosien tapaan Tuusulassa. 

 

  Juhlallisuudet alkavat Rykmentinpuiston ruokalassa järjestettävällä kenttä-

hartaudella klo 11.00. Kenttähartauden jälkeen on kunnan tarjoama juhlalou-

nas. Juhlassa on lounaan lisäksi musiikkiesityksiä, Pro Patria -mitalien jako, 

nuorten esitys ja veteraanijärjestöjen edustajan juhlapuhe. Tervetulopuheen 

pitää kunnan edustaja. 

 

  Juhlapäivän ohjelma muodostuu seuraavista tapahtumista:  

 

 Yhteiskuljetus Jokelan ja Kellokosken kautta Rykmentinpuis-

toon  

klo 11.00 Kenttähartaus, Rykmentinpuiston ruokala 

Seppelpartion lähettäminen Tuusulan kirkkopuistoon ja Kello-

kosken sankariristille 

  Tervetulopuhe, kunnan edustaja 

  Juhlalounas, Rykmentinpuiston ruokala 

  Musiikkiesitys 

  Huomioimiset 

  Nuorten puhe 

  Veteraanijärjestön edustajan puhe 

klo 13.15 Paluukuljetukset 

  

  Kenttähartauden päätteeksi lähetetään veteraanien toivomuksesta Tuusulan 

kirkkopuiston sankarihaudalle ja Kellokosken sankariristille reserviläisjärjes-

töjen edustajista koostuva seppelpartio. Tuusulan kirkkopuistossa lasketaan 

kunnan, seurakunnan ja reserviläisjärjestöjen yhteinen seppele, nuorten sep-

pele sekä veteraanien seppele Pro Patria -muistomerkille sekä kukkalaite ni-

mikirjalle. Kellokosken sankariristille lasketaan kunnan, seurakunnan ja re-

serviläisjärjestöjen yhteinen seppele. 

 

  Lisätiedot: henkilöstöasiantuntija, veteraanitoimikunnan sihteeri Anita Paa-

vilainen p. 040 314 3111 
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  Liitteenä edellisinä vuosina valitut edustajat 

 

  Liite nro 111 

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– nimetä kunnan edustajan tervetulopuheen pitäjäksi juhlalou-

naalle varuskuntaan  

 

– luovuttaa veteraanijärjestöjen nimeämille veteraanityössä ansi-

oituneille henkilöille Pro Patria -mitalit, jotka luovutetaan juh-

lalounaan yhteydessä. 

 

 Päätös Kunnanhallitus päätti 

 

– nimetä tervetulopuheen pitäjäksi juhlalounaalle varuskuntaan 

Arto Lindbergin 

 

– luovuttaa veteraanijärjestöjen nimeämille veteraanityössä ansi-

oituneille henkilöille Pro Patria -mitalit, jotka luovutetaan juh-

lalounaan yhteydessä. 

 

ote 

Lindberg Arto 

veteraanitmk/Paavilainen 
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Dno  KAAV:961/2015 

 

112 § SÄIE-PAVILJONKI 

 

Kuntakehityslautakunta  § 114  17.10.2015 

 

Kkl § 114/7.10.2015 Säie-paviljonki 

 

  Tuusulan kunnalle on tarjottu lahjoituksena Säie-paviljonki -nimistä raken-

nelmaa. Kuvat rakennelmasta ovat liitteenä. 

 

  Säie on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Wood Program –kurssin 

rakentama paviljonki Helsingin Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon vä-

liin sijaitsevalle aukiolle, joka on ollut osa Arkkitehtuurinmuseon kesänäyt-

telyä. Kurssin ohjaajina ovat toimineet *****, *****, *****. Paviljonki yh-

distelee puutarharakenteiden tyypillisiä muotoja mielikuvaan metsästä kes-

kellä kaupunkia. Säie Paviljonkin valittiin ammattilehdessä Archdaily ’ maa-

ilmanlaajuisesti parhaaksi oppilastyöksi’ (’the best student work worldwide’ 

by Archdaily http://www.archdaily.com/771146/the-best-student-work-

worldwide-archdaily-readers-show-us-their-studio-projects ) 

 

  Paviljonki rakennetaan lämpöpuisen terassirakenteen päälle, korkeudeltaan 

noin 45 cm maasta, terassin yksi reuna on kokonaan portaita. Terassiraken-

teiden koko on 11,57 x 9,7 metriä ja sen päällä olevan säierakennelman koko 

on noin 8 x 8 metriä. Säie on taivutetuista mäntylamelleista kaarrettuja säi-

keitä, jotka on yhdistelty toisiinsa runkomaisesti alhaalta ja kaareutuvat osat 

taipuvat kannattamaan valkoista kangaskatosta. Taivutetut ja kierretyt lamel-

lit on kiinnitetty toisiinsa koivuvaneriruuviliitoksilla. 

 

  Säikeen käyttö 

 

  Sopivia sijoituspaikkoja on käyty läpi Hyrylän keskustan alueelta. Sijoitus-

paikan tulee olla näkyvä, jotta rakennelma saa arvoisensa paikan ja jotta ilki-

vallan riski olisi pieni. Parhaimpina paikkoina on pidetty toria ja Esikunnan-

puistoa, joista tori olisi siksi parempi valinta, että tällä tavalla saataisiin ka-

ruhkoa autokenttää hillittyä, aktivoitua toria sen kaavassa tarkoitettuun käyt-

töön – aukiona ja kahvilan yhteyteen sääsuojaa. Esikunnanpuistossa raken-

nelma olisi hyvin näkyvällä paikalla, mutta todennäköisesti vähemmällä käy-

töllä, minkä lisäksi rakennelman alle tulisi tehdä vähäisiä puiston muutostöi-

tä. Muita keskustelussa olleita vaihtoehtoja olivat Kaukjärvenpuisto kirkon 

vieressä, Jokipuisto l. monttu sekä uimahallin ympäristö, mutta nämä vaihto-

ehdot ovat sen verran sivussa tai vähällä käytöllä tällä hetkellä, että niitä ei 

suositella ensisijaisina vaihtoehtoina. 

 

  Torille on myönnetty lupa pysäköidä kahdeksan autoa. Lupa on myönnetty 

tällaiselle vähäiselle määrälle siksi, että torin käyttäminen pysäköintiin ei ole 

alueen asemakaavan mukaan mahdollista, mutta siitä on voitu poiketa vähäi-

sesti. On katsottu, että kahdeksan pysäköityä autoa on vähäinen poikkeami-

http://www.archdaily.com/771146/the-best-student-work-worldwide-archdaily-readers-show-us-their-studio-projects
http://www.archdaily.com/771146/the-best-student-work-worldwide-archdaily-readers-show-us-their-studio-projects
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nen. Koska pysäköinninvalvontaa ei ole eikä pysäköintiä ole rajoitettu ra-

kennelmin tai kalustein, koko tori on omatoimisesti otettu pysäköintikäyt-

töön, mikä heikentää keskusta-alueen viihtyisyyttä, mutta toki vastaa pysä-

köintitarpeeseen. Luvatonta pysäköintiä siirtyy Säikeen rakentamisen myötä 

muille pysäköintialueille tai –halleihin. Paikkoja pysäköintiä varten on käy-

tettävissä - kävelyetäisyys asiointi- tai työpaikalle vain kasvaa, mikäli Säie 

halutaan toria elävöittämään. 

 

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

 

 Ehdotus 

 kp Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 

päättää että 

 

– Tuusulan kunta ottaa vastaan Säie-rakennelman lahjoituksena 

teknisen toimen varmistettua sen turvallisuuden 

 

– kunta hakee Säie-rakennelman pystyttämiseksi toimenpidelu-

paa Hyrylän torille 

 

– tekninen toimi sopii Säie-rakennelman pystyttämisestä esim. 

Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa 

 

  --- 

 

  Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Vesa Lundberg esitti, että asia 

palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana. 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen poistui 

kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.45. 

 

  _____________ 

 

Khall § 112/29.3.2016 Liitteenä: 

 

  – Säie-rakennelma 

  – Säie kustannukset 

  – Mitoituslaskelmat 

  – Valaistus 

  – Lupakuvat 

 

  Liite nro 112 
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  Säikeen kustannukset 

 

  On edellytetty Säikeen pystytys- ja käyttökustannusten selvittämistä ennen 

lahjoituksen vastaanottamisesta päättämistä. Kustannukset on selvitetty. 

 

  Kunta saa Säie-paviljongin lahjoituksena Aalto yliopistolta, joka on siirtänyt 

omalla kustannuksellaan paviljongin väliaikaiseen tilaan yliopiston varas-

toon. Siirtokustannukset väliaikaiseen paikkaan ovat Aalto yliopiston omia 

kustannuksia, jotka ovat vertailukustannuksina mukana kustannusarvion ex-

cell taulukossa. Kunnalle on luvattu talkootyönä Raimo Stenvall yhtiöstä 

siirto- ja pystytykseen apua ja sopivat välineet. Kunnanhallitus päättää ottaa 

tarjotun avun vastaan ja vakuuttaa rakennelman siirtämiseen samalla, kun 

sen vakuutukset hoidetaan tilakeskuksessa.  

 

  Sijoituspaikka torilla on näkyvä, jolloin ilkivallan riski on pieni. Kunnan 

videovalvontalaitteiston uusimisen myötä torille lisätään valvontakameroita 

kunnanjohtajan 4.12. tekemän viranhaltijapäätöksen mukaan. Ilkivallan kus-

tannuksia ei ole ennakoitu kustannusarvioon, koska vakuutuksen tasoksi eh-

dotetaan tasoa 3 laskelman mukaisesti, jossa Säikeen tuhoutuessa saadaan 

rahaa sen uudelleen pystyttämiseen. Kustannustasoltaan vakuutus on Novum 

oy:n Lasse Väisäsen arvion mukaan hinnaltaan 100-200e/vuositasolla ja näin 

ollen viidessä vuodessa 1000 euroa. 

 

  Säie toimisi torin esiintymislavana, johon sähkökaapelin uusiminen mahdol-

listen esiintymis-,valaistus- ja äänentoistolaitteiden sähkövirran saamisen 

turvaamiseksi on tarpeellista. Kustannuksissa on arvioitu hinnaksi 500 euroa. 

Sähkökaapelin uusimiselle voi olla tarvetta, mutta kunnan sähköteknikon 

(Kaskela) mukaan sähkönsyöttö valaisemiseen saadaan olevista sähkötolpis-

ta. Kaapelin uusimisen valvontakameroiden asennustöiden yhteydessä lienee 

kohtuullinen toteuttaa, eikä lisää arvioituja kuluja Säie-paviljongin vastaan-

ottamisesta aiheutuvia kuluja. 

 

  Säie-paviljongin pystyttämiskulut on arvioitu olevan 9200 euroa, josta taide-

teoksen valaisimien osuus on suurin n.7000 e. Ylläpitokuluiksi on arvioitu 

terassirakenteen vuosittainen käsittely noin 200e materiaalikuluina, työn te-

kemiseen arvioidaan neljässä tarpeellisessa käsittelykerrassa menevän noin 6 

tuntia vuodessa (240e). Kunnallistekniikan arvion mukaan puuosien ylläpito 

tulisi toteuttaa ostopalvelun. Aalto yliopiston ohjaajan mielestä rakenne ei 

tarvitse huoltomaalausta, mutta siihen varaudutaan kustannuksissa. Penkkien 

todettiin kunnallistekniikan arviossa olevan säänkestäviä ja minimaalista hoi-

toa vaativat, koska ovat massiivipuuta. Koneellinen kunnossapito torialueella 

häiriintyy Säie-rakennelman takia, koska olemassa olevan kaluston koko 

vaatii noin 2,5–3,0 metrin työtilan plus lumitilan, joten rakennelman ympä-

rille arvioidaan jäävän helposti lumipenkat. Lumipenkkojen hoidosta voisi 

tehdä sopimuksen ulkopuolisen yrityksen kanssa, mikäli kunnan miehistössä 

on vajausta (arviolta 880e/vuosi lisäkustannusta torin huoltoon muutoin). 

Katon lumikuormankestävyyttä kunnallistekniikan arviossa pidettiin hei-

koimpana ominaisuutena ja toimenpideluvassa edellytetään rakennelaskel-
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mia Säie-paviljongin kuormien kestävyydestä. Rakennelaskelmat toimitetaan 

toimenpideluvan yhteydessä. Kunnan kertakustannukset (9200e) ja vakuutus, 

sekä huoltokustannukset viidessä vuodessa huomioiden muodostavat arviolta 

17 200 euron kokonaiskustannukset (+alv), johon on laskettu 5% lisäkustan-

nusvara. 

 

  Säie-paviljongin viemä tila on torialueen kokonaisuudesta noin 20%, mutta 

kahteen torialueella myytyyn markkinapäivään (22.5. ja 25.9.2016) se voi 

vaikuttaa tilallisesti jonkin verran. Kuntakehityksen ehdotuksen mukaisesti 

torialueen tilantarve ja myyntipaikkojen sijainnit arvioidaan uudelleen siten 

että myyntipaikkojen määrä pysyisi samana tai vähenisi vain minimaalisesti.  

 

  Kuntakehityksen ehdotuksen mukaista taideteoksen kauppaaminen huuto-

kaupalla viiden vuoden päästä pystyttämisestä epäiltiin mahdottomaksi kos-

teuden kuluttavan vaikutuksen vuoksi, joten mahdollisen huutokaupan tuot-

toa ei voida arvioida tuloksi. 

 

  Pystytystöistä on tehtävä sopimus Keudan opettaja ***** vastuullisena opet-

tajana Keudan opiskelijoille ja toteutattava opiskelijayhteistyönä Aalto yli-

opiston kanssa, jolloin rakennelman pystytystyössä on mukana valvojana 

noin 40 tuntia Aallon tuntiopettaja ***** ja mahdollisesti muutamia opiske-

lijoita. Aallon osuus kustannuksista on 1080 euroa ja Keudan 300 euroa. Po-

sitiivisella näkyvyydellä voidaan Keudan opettajan mukaan korvata kuluja. 

 

  Säie-paviljongin sijaitsemiseen torilla liitetään positiivisia vaikutuksia. Tilan 

käyttöä kehittämällä torille voidaan saada uusia tapahtumia ja uusia toimijoi-

ta sekä yrityksistä, että vapaaehtoisista järjestötoimijoista mukaan keskustan 

elävöittämiseen. Positiivisten vaikutusten myyntiarvoa on vaikea arvioida, 

mutta tyhjillään olevan ostaritilan käyttöönottoa torin elävöittämisen ja Säi-

keen yhteiskäytön lisäämisessä voidaan harkita Säie-paviljongin lahjoituksen 

yhteydessä. Tilan vuokra on 280e/kk sisäisille toimijoille, ulkopuolisille 

vuokran määrää voidaan harkita, se on Tori 2.0 hankkeen jatkoideoinnissa, 

jossa pyritään PopUp -idealla saamaan torille elämää. Säie-paviljonki liittyy 

oleellisesti torin elävöittämiseen. 

 

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

 

 Ehdotus 

 Kkj Kunnanhallitus päättää, että 

 

– Tuusulan kunta ottaa vastaan Säie-rakennelman lahjoituksena 

teknisen toimen varmistettua sen turvallisuuden 

 

– kunta hakee Säie-rakennelman pystyttämiseksi toimenpidelu-

paa Hyrylän torille 
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– kuntakehityksen ja tekniikan toimiala sopii Säie-rakennelman 

pystyttämisestä Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja Keudan 

opiskelijoiden kanssa 

 

_ taideteokseen lisätään valaisimet  

 

_ taideteos vakuutetaan korkeimman tason vakuutuksella. 

 

  --- 

 

  Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ari Nyman esitti, että asia palau-

tetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana. 

 

 Päätös Kunnanhallitus päätti, että 

 

–  Tuusulan kunta ottaa vastaan Säie-rakennelman lahjoituksena 

teknisen toimen varmistettua sen turvallisuuden 

 

– kunta hakee Säie-rakennelman pystyttämiseksi toimenpidelu-

paa Hyrylän torille 

 

– kuntakehityksen ja tekniikan toimiala sopii Säie-rakennelman 

pystyttämisestä Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja Keudan 

opiskelijoiden kanssa 

 

– taideteokseen lisätään valaisimet 

 

– taideteos vakuutetaan korkeimman tason vakuutuksella. 

 

 

ote 

kuntakehityksen ja tekniikan toimiala 
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Dno  KESH:202/2016 

 

113 § TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVILLE TUUSULAN NETTISIVUILLA, 

ALOITE 

 

Valtuusto  § 32   14.03.2016 

 

Valt § 32/14.3.2016 Jussi Salonen esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraa-

van aloitteen: 

 

  ”Tuusulassa on vastikään otettu käytäntö, jonka mukaan toimielinten esitys-

listat ovat näkyvissä vain edelliseltä vuodelta. Aiemmin pöytäkirjat ovat ol-

leet nähtävillä netissä useamman vuoden esim. 3–5 vuoden ajan. Muuttunut-

ta käytäntöä on perusteltu "Tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaan pöytäkir-

jat saavat olla kunnan kotisivuilla enintään vuoden." 

 

  Tuusula toimii näin ainoana kuntana pääkaupunkiseudulla. Alueen muissa 

kunnissa pöytäkirjat ovat nähtävissä vähintään kahden vuoden ajan, enim-

millään jopa yli kymmenen vuotta, normaalisti 3–5 vuotta. 

 

  Tämä uusi käytäntö on myös vastoin yleistä pyrkimystä tiedon avoimuuteen, 

läpinäkyvyyteen sekä kuntalaisten omatoimiseen asioimiseen. Samalla se ai-

heuttaa ylimääräistä viivettä ja turhaa työtä kunnan työntekijöille, kun kunta-

laiset ja luottamushenkilöt kääntyvät kunnan työntekijöiden puoleen pyy-

tääkseen etsimään ja lähettämään joitain pöytäkirjoja tai liitteitä. 

 

  Tämä muutos vaikeuttaa kuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä viranhalti-

joiden toimintaa merkittävästi. Esimerkiksi kaavoitusprosessi kestää vuosi-

kausia, usein jopa vuosikymmenen. Pöytäkirjat ja niiden liitteenä olevat sel-

vitykset ovat oleellista kaavoitukseen ja päätöksentekoon liittyvää materiaa-

lia. Usein tämä materiaali on saatavissa vain pöytäkirjan kautta, kun liitema-

teriaalia usein vain osin sijoitetaan kunnan nettisivuille ja kaavahankkeen 

kohdalla kerrotaan materiaalin olevan pöytäkirjan liitteenä. Kunnan nettisi-

vuilla on linkkejä, jotka viittaavat yksittäisten toimielinten pöytäkirjoihin liit-

teineen. Samaten valtuusto- ja kuntalaisaloitteissa kunnan nettisivuilla viita-

taan pöytäkirjoihin. Nyt nämä linkit eivät toimi. 

 

  Kuntaliitto ohjeistaa pöytäkirjojen näkyvyydestä seuraavasti: 

 

  "Henkilötietojen merkitsemistä kokous- ja muihin asiakirjoihin ja julkaise-

mista verkkosivuilla on mahdollisuuksien mukaan syytä välttää. Kuntien on 

syytä pitää henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat verkkosivuillaan vain 

tehokkaan tiedottamisen vaatiman rajoitetun ajan ja on suositeltavaa poistaa 

ne viimeistään vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Jos kokousasiakir-

joissa ei ole henkilötietoja tai jos tällaisia tietoja on alkuperäisissä asiakir-

joissa, mutta ne ovat toimitettu nettiversiosta pois, voidaan asiakirjoja pitää 

verkkosivuilla pidemmän ajan." 
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  Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Tuusulan kunta muuttaa 

tätä uutta käytäntöään välittömästi aiemmin noudatetuksi ja ryhtyy välittö-

mästi toimiin pöytäkirjojen saamiseksi näkyville entiseen tapaan.” 

 

 Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi. 

 

  Antti Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.50. 

 

  _________ 

 

Khall § 113/29.3.2016 Käytäntöä pitää toimielinten pöytäkirjat kunnan verkkosivuilla rajoitetun 

ajan on noudatettu Tuusulassa jo jonkin aikaa eli siitä lähtien, kun tietosuo-

javaltuutettu ohjeisti asiassa. Tosin vuoden aikaraja on välillä ylittynyt. Ko-

kouksen esityslista on verkkosivuilla vain siihen saakka, kun pöytäkirja tulee 

nettiin. 

 

  Yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevien tietojen laittaminen kunnan 

verkkosivuille on henkilötietojen käsittelyä, johon sovelletaan henkilötieto-

lakia. Henkilötietolain 3 §:n mukaan henkilötietoja ovat kaikenlaiset luon-

nollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaa-

vat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. 

Niitä ovat nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite jne.  

 

  Kuten aloitteessa todetaan, paitsi tietosuojavaltuutettu myös Kuntaliitto on 

ohjeistanut asiassa. Kuntaliiton ohjeiden mukaan kuntien on syytä pitää hen-

kilötietoja sisältävät kokousasiakirjat verkkosivuillaan vain tehokkaan tiedot-

tamisen vaatiman rajoitetun ajan ja on suositeltavaa poistaa ne viimeistään 

vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Ilman henkilötietoja asiakirjoja voi-

daan pitää verkkosivuilla pidemmän ajan. 

 

  Uuden kuntalain 140 §:n (voimaan 1.6.2017) mukaan valtuuston, kunnanhal-

lituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tieto-

verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on 

kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta sa-

lassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tie-

donsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät 

henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan 

päättyessä. 

 

  Tuusulan kunnassa on pyritty siihen, ettei esityslistoissa ja pöytäkirjoissa ole 

henkilötunnuksia tai osoitteita, mutta henkilötietolaki tulee sovellettavaksi 

mm. nimitiedoista johtuen. Nykyisen asianhallintajärjestelmän ominaisuudet 

eivät mahdollista henkilötietojen poistamista kuin manuaalisesti, joten on 

päädytty käytäntöön rajoittaa pöytäkirjojen pitämistä verkkosivuilla. 
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  Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan tiedottamista. 

Kunnanhallituksen hyväksymissä viestintäohjeissa todetaan, että valtuuston, 

kunnanhallituksen sekä lautakuntien esityslistat ovat ennakkoon nähtävillä 

kunnan internetsivuilla. Viestintäohjeissa ei oteta kantaa pöytäkirjojen säilyt-

tämiseen internetsivuilla. 

 

  Poistettujen pöytäkirjojen palauttaminen kunnan verkkosivuille on työlästä, 

joten toivottavaa on, ettei poistettuja pöytäkirjoja tarvitsisi palauttaa. Nykyis-

tä käytäntöä voidaan kuitenkin muuttaa, poistaa henkilötiedot pöytäkirjoista 

oikaisuvaatimus- ja valitusajan jälkeen ja pitää pöytäkirjat verkkosivuilla 

muutaman vuoden ajan. Uusi asianhallintajärjestelmä, joka hankittaneen 

vuoden sisällä, helpottaa henkilötietojen poistamista.  

 

  Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011 

 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää 

 

– antaa ohjeet asiassa. 

 

 Päätös  Kunnanhallitus päätti 

 

– ettei poistettuja pöytäkirjoja palauteta kunnan verkkosivuille, 

mutta pöytäkirjat pidetään jatkossa verkkosivuilla henkilötieto-

jen poistamisen jälkeen nykyistä pidemmän ajan (muutaman 

vuoden). 
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114 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Khall § 114/29.3.2016  
 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kun-

talain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi: 

 

TALOUSJOHTAJA 

 

– 16.3.2016 nro 15: Eila Vilkon rahaston pankkitilin lopettami-

nen 

 

– 17.3.2016 nro 16: Kassalainan nostaminen 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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115 § TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJA 

 

Khall § 115/29.3.2016  
 

 Ehdotus 

 Kj Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa kä-

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

si 

 

– liikuntalautakunta  10.3.2016 

– rakennuslautakunta  15.3.2016 

 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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116 § ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 116/29.3.2016  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

 

 1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS 

 

  Suunnittelutarveratkaisua koskeva valitus 

 

  17.3.2016: *****valittanut kuntakehityslautakunnan 10.6.2015 § 72 päätök-

sestä 

  ***** on hakenut suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen ja talousra-

kennuksen rakentamiseksi Kellokosken kylässä kiinteistölle *****. 

  Kaavoituspäällikkö on 25.5.2015 nro 34 hylännyt em. hakemuksen. 

  Kuntakehityslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt 

***** oikaisuvaatimuksen kaavoituspäällikön päätöksestä ehdolla. 

  ***** vaatinut kuntakehityslautakunnan päätöksen kumoamista. 

  Kuntakehityslautakunta antanut lausunnon, ***** selityksen ja ***** vasta-

selityksen. ***** on toimittanut järjestetyn yksityistietoimituksen pöytäkir-

jan. 

  HHO kumonnut kuntakehityslautakunnan päätöksen ja hylännyt hakemuk-

sen. 

 

 2 KOKOUSKUTSUJA 

 

  HUS hallitus 21.3.2016 

 

 3 PÖYTÄKIRJOJA 

 

  HUS hallitus 22.2.2016 

  Nuorten KUUMA-ryhmä 10.3.2016 

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 
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117 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Khall § 117/29.3.2016 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaa-

timusohje ja valitusosoitus. 
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 KESKUSTELUASIAT 

 

 – Kuntakehityslautakunta 16.3.2016 § 43 ”Osamäärärahat ja osatuloarviot sekä 

osatulostavoitteet vuodelle 2016 merkittävät maankäyttöprojektit 

 

 – Kuntakehityslautakunta 16.3.2016 § 40, päätös järjestää työpajatilaisuus ”ve-

tovoimahankkeiden tilannekatsaus” 
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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   102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 117 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-

viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:   108, 110, 111, 112 

 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   108, 110, 111, 112 

 

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 5.4.2016 

 

Tiedoksianto asianosaiselle  

 asianosaisen nimi 

 

 

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) 

Annettu postin kuljetettavaksi 

 

xx.xx. 2016 

 

 Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2016 

 

 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 

 

5.4.2016 

 

Tiedoksianto asianosaiselle 

 

 asianosaisen nimi 

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) 

Annettu postin kuljetettavaksi 

 

xx.xx.2016 

 

 Luovutettu asianosaiselle xx.xx.2016 

 

 Vastaanottajan kuittaus  

 
 


