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255 § 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

Seppälä Ilkka Sjöblom Ilmari.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ilkka Seppälä ja Kari Friman.
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256 § VALTUUSTON 27.6.2016 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall § 256/8.8.2016 Valtuuston kokouksessa 27.6.2016 käsiteltiin §:t 73–75.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 27.6.2016 pidetyn
kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja ole-
van täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno  KESH:113/2016

257 § KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALAN TOIMIALAJOHTAJANA
TOIMIVAN KUNTAKEHITYSJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

Kunnanhallitus § 58 29.2.2016
Kunnanhallitus § 121 04.04.2016
Kunnanhallitus § 150 25.04.2016
Kunnanhallitus § 192 23.05.2016
Valtuusto § 59 6.6.2016

Khall § 58/29.2.2016 Hannu Haukkasalo on pyytänyt eroa kuntakehityksen ja tekniikan toimiala-
johtajana toimivan kuntakehitysjohtajan virasta siten, että viimeinen viran-
toimituspäivä on 31.3.2016.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
kunnanjohtajan ja toimialajohtajat. Hallintosäännön 52 §:n mukaan kunnan-
hallitus ottaa vastaan irtisanoutumisen valtuuston täyttämästä virasta ja 46
§:n mukaan kunnanhallitus julistaa haettavaksi valtuuston täyttämän viran.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialajohtajana toimiva kuntakehitysjohtaja
johtaa toimialaa sekä huolehtii toimialansa osalta valtuuston asettamien ta-
voitteiden ja tulosten saavuttamisesta. Erityisesti kuntakehitysjohtajan vas-
tuulla on keskeisesti osallistua kunnan merkittävien vetovoimahankkeiden
valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksiksi kuntakehitysjohtajan virkaan ehdotetaan virkaan
soveltuvaa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua ylempää korkeakoulu-
tutkintoa sekä hyvää kokemusta kehittämishankkeiden läpiviennistä ja vah-
vaa johtamiskokemusta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämis-
otetta ja hyviä neuvottelutaitoja sekä kykyä tulla toimeen englannin ja ruot-
sin kielillä.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajana toimivan kuntake-
hitysjohtajan viran täyttämistä on valmisteltu siten, että rekrytoinnissa käy-
tettäisiin julkisen hakumenettelyn lisäksi suorahakua. Rekrytoinnin toteutta-
misessa käytettäisiin myös apuna kilpailutuksen perusteella Mercuri Urval
Oy:tä, joka tekisi suorahakua ja tukisi julkista hakumenettelyä. Konsultti oli-
si mukana määrittelemässä rekrytointiprofiilia, ilmoittelua ja ilmoituska-
navia, toteuttamassa haastatteluja ja soveltuvuusarviointeja, sekä tukemassa
valintapäätöstä.

Alustava sisältö ja aikataulu rekrytoinnille olisi seuraava:

– Kunnanhallituksen päätös viran auki julistamisesta ja rekry-
tointiprosessista 29.2.

– Mercuri Urval aloittaa ehdokkaiden kartoituksen 1.3.
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– Ilmoitus valmistellaan viikolla 10

– Ilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa 13.3,
hakuaika jatkuu 29.3 asti

– Ilmoitus julkaistaan esim. Talouselämässä 11.3.
ja muissa erikseen valittavissa lehdissä

– lisäksi erikseen valittavat sähköiset kanavat

– Valmistelupalaveri haastatteluun kutsuttavista pidetään 29.3. il-
tapäivällä

– Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja nimeää
haastatteluryhmän 4. tai 11.4.

– Ensimmäiset haastattelut järjestetään 15.4.

– Soveltuvuusarviot järjestetään viikoilla 16 ja 17

– Raportointipalaveri viikolla 18

– Kunnanhallituksen esityslista lähetetään 19.5 ja asia menee
kunnanhallituksen käsittelyyn 23.5.

– Valtuusto päättää valinnasta 6.6.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset, kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä mainittu syrjintäkielto sekä perus-
tuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto.

Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– myöntää Hannu Haukkasalolle eron kuntakehityksen ja teknii-
kan toimialan toimialajohtajana toimivan kuntakehitysjohtajan
virasta 1.4.2016 alkaen

– julistaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtaja-
na toimivan kuntakehitysjohtajan viran haettavaksi

– määritellä toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoiksi virkaan
soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu ylempi
korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus kehittämishankkeiden
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läpiviennistä ja vahva johtamiskokemus. Lisäksi valinnassa ar-
vostetaan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä neuvottelutaitoja
sekä kykyä tulla toimeen englannin ja ruotsin kielillä

– käyttää rekrytoinnissa rekrytointikonsulttia ja suorahakua julki-
sen hakumenettelyn osana

– valtuuttaa kunnanjohtajan muilta osin hoitamaan käytännön
hakumenettelyn.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 121/4.4.2016 Kuntakehityksen ja tekniikan toimialajohtajana toimivan kuntakehitysjohta-
jan virka julistettiin haettavaksi mm. Helsingin Sanomissa, Talouselämässä
ja sähköisissä kanavissa. Viran hakuaika päättyi 29.3., johon mennessä saa-
pui 37 hakemusta.

Viran rekrytointiprosessissa on käytetty julkisen hakumenettelyn lisäksi suo-
rahakua. Rekrytoinnin toteuttamisessa on käytetty Mercuri Urval Oy:tä, joka
teki suorahakua ja tuki julkista hakumenettelyä.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
sekä hyvää kokemusta kehittämishankkeiden läpiviennistä ja vahvaa johta-
miskokemusta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta ja
hyviä neuvottelutaitoja sekä kykyä tulla toimeen englannin ja ruotsin kielillä.

Haastattelut järjestetään 15.4. alkaen. Haastatteluiden jälkeen järjestetään
tarvittaessa soveltuvuusarvioinnit viikoilla 16 ja 17. Virkavaalista olisi näin
ollen mahdollista päättää valtuustossa 6.6.

Hakemusasiakirjat toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti, p.040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: *****, *****,
*****, *****, *****, ***** ja *****

– nimetä haastatteluryhmän toteuttamaan haastattelut ja käyttä-
mään lisäksi tarvittaessa soveltuvuusarviointia

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välit-
tömästi kokouksessa.
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---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto esitti, että haas-
tatteluun kutsutaan myös Jussi Savela.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: *****, *****,
*****, *****, *****, *****, ***** ja *****

– nimetä Petri Ahosen, Kari Frimanin, Pasi Huuhtasen, Sanna
Kervisen, Päivö Kuusiston, Arto Lindbergin, Ari Nymanin,
Tuija Reinikaisen, Jussi Salosen ja Ilmari Sjöblomin haastatte-
lijaryhmään toteuttamaan haastattelut ja käyttämään lisäksi tar-
vittaessa soveltuvuusarviointia. Kunnanhallitus ja valtuuston
puheenjohtajisto voi osallistua haastatteluihin mahdollisuuk-
siensa mukaan

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

Vesa Sahlman Mercuri Urval Oy:stä oli asiantuntijana kokouksessa.

_________

Khall § 150/25.4.2016 Haastatteluun valittujen hakijoiden haastattelut on pidetty 15.4. ja 20.4.2016.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää, että

– soveltuvuusarviointiin valitaan *****, *****, ***** ja *****

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto usean jäsenen
kannattamana esitti, että soveltuvuusarviointiin valitaan *****, ***** ja
*****.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– että soveltuvuusarviointiin valitaan *****, ***** ja *****.

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.
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Vesa Sahlman Mercuri Urval Oy:stä oli asiantuntijana kokouksessa.

_________

Khall § 192/23.5.2016 Mercuri Urval Oy toteutti *****n, *****n ja *****n. soveltuvuusarvioinnit
11. ja 12.5.2016. Mercuri Urval / Seija Malmi selosti soveltuvuusarvioinnin
tulokset haastatteluryhmälle 16.5.2016.

Haastatteluryhmä totesi kokouksessaan 16.5.2016, että jatkoneuvottelut viran
täyttämisestä ja palvelussuhteen ehdoista käydään ***** kanssa.

*****n kanssa on käyty jatkoneuvottelut palvelussuhteen ehdoista. Neuvot-
telujen perusteella *****lle maksettava kokonaispalkka on 7 900 euroa kuu-
kaudessa.

Haastattelujen sekä työkokemuksensa, koulutuksensa ja soveltuvuusarvioin-
nin perusteella ***** on virkaan ansioitunein.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydenti-
laansa koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa. Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamis-
ilmoituksen myötä.

Yhteenveto hakijoista on käytettävissä kokouksessa.

Lisätiedot: Hannu Joensivu, p. 040 314 3001 ja Harri Lipasti,
p. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita kuntakehitysjohtajan virkaan *****

– että viran palkkaus on 7 900 euroa kuukaudessa kokonaispalk-
kana

– että valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

– todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun va-
littu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 59/6.6.2016
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Ehdotus Valtuusto päättää

– valita kuntakehitysjohtajan virkaan arkkitehti, eMBA Marko
Härkösen

– että viran palkkaus on 7 900 euroa kuukaudessa kokonaispalk-
kana

– että valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

– todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun va-
littu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

____________

Khall § 257/8.8.2016 Valtuuston päätöksestä ei ole säädetyssä ajassa valitettu, joten kuntakehitys-
johtajan virkavaali on saanut lainvoiman.

Marko Härkönen on toimittanut kuntaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan siten, että virantoi-
mitus alkaa 22.8.2016.

Lisätiedot: Harri Lipasti, puh. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– vahvistaa kuntakehitysjohtajan virkavaalin

– todeta, että Marko Härkösen virantoimitus alkaa 22.8.2016.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Härkönen Marko
Juhola Petri
kuntakehityksen ja tekniikan toimiala
Jyrkkänen Kristiina
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Dno  KESH:154/2016

258 § VALVONTAINSINÖÖRIN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN

Khall § 268/8.8.2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonnan tulosyksikössä on
kaksi valvontainsinöörin virkaa, joiden virkanimike ja tehtäväkohtainen
palkkaus on osittain liittynyt liikkeenluovutuksen henkilöstöjärjestelyihin.
Molemmat valvontainsinöörin virat ovat vapautumassa syksyn 2016 aikana;
toinen 15.8. työnantajavaihdoksen ja toinen 1.11. eläkkeelle siirtymisen seu-
rauksena.

Terveysvalvonnan tulosyksikön työtehtävien uudelleenjärjestelyn myötä
valvontainsinöörin virat tulisi muuttaa terveystarkastajien viroiksi, jotka ku-
vaavat paremmin virkojen tehtäväsisältöä. Nimikemuutos on hyvä tehdä en-
nen virkojen uudelleentäyttämistä. Uudet terveystarkastajien virat tulevat si-
sältämään toimialueen olosuhde- ja talousvesivalvontaa sekä elintarvikkei-
den kontaktimateriaalienvalvontaa.

Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki esittää, että terveysval-
vonnan tulosyksikön valvontainsinöörin virat muutetaan terveystarkastajan
viroiksi (Teknisten sopimus, palkkaryhmä II) 1.9. ja 1.11.2016 lukien. Nimi-
kemuutos alentaa hieman palkkakustannuksia, koska terveystarkastajan teh-
täväkohtainen palkka on pienempi kuin valvontainsinöörin.

Hallintosäännön IX luvun 52 §:n mukaan kunnanhallitus voi muuttaa val-
tuuston perustaman viran tai toimen nimikettä, mikäli se on tarpeen nimik-
keen ajantasaistamisen vuoksi lukuun ottamatta valtuuston valinnan piiriin
kuuluvia virkoja.

Virkojen nimikemuutoslomake on liitteenä.

Liite nro 268

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– muuttaa ympäristökeskuksen valvontainsinöörin virat terveys-
tarkastajan viroiksi liitteenä olevan nimikemuutoslomakkeen
mukaisesti 1.9. ja 1.11.2016 alkaen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Dno  KESH:533/2016

259 § LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI ERÄISTÄ OPETUSTOIMEN
REKISTEREISTÄ JA VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMISTÄ,
LAUSUNTO

Khall § 259/8.8.2016 Lausuntopyyntö
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 1.7.2016 päivätyllä kirjeellä esi- ja pe-
rusopetuksen järjestäjiltä sekä lukiokoulutuksen järjestäjiltä lausuntoa luon-
noksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen re-
kistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä. Tuusulan kunnalta pyyde-
tään lausuntoa siten, että mahdollinen lausunto tulisi toimittaa 19.8.2016
mennessä. Lausuntopyyntö sekä luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräistä
opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä ovat liit-
teenä.

Esityksen tavoitteet

Tavoitteena on saada kattavasti julkisen valvonnan alaisen koulutuksen opin-
tosuoritus- ja tutkintotiedot kansalaisten ja viranomaisten käyttöön keskite-
tysti sähköiseen yhdenmukaisesti käsiteltävissä olevaan muotoon, jolloin tie-
dot olisivat kansalaisten tietosuoja huomioiden hallitusti kansalaisten ja tie-
toon oikeutettujen viranomaistahojen käytettävissä kaikissa tutkintotietoja
hyödyntävissä prosesseissa luotettavasti, turvallisesti, yhdenmukaisesti ja
ajantasaisesti.

Tavoitteena on toteuttaa palvelu, jonka kautta voidaan jakaa kattavasti opin-
to- ja tutkintosuorituksia sekä läsnäoloa koskevia tietoja luotettavasti ja kus-
tannustehokkaasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille se-
kä kansalaisille. Tavoitteena on vähentää erillisten ja päällekkäisten tiedon-
siirtojen tarvetta ja sitä kautta pienentää tietojärjestelmien kehittämis- ja yl-
läpitokustannuksia verrattuna siihen, että tiedonsiirtojärjestelmät rakennettai-
siin erillisinä. Erillisistä tiedonkeruista aiheutuvan työmäärän sekä
kansalaisten asioinnin helpottamiseksi sähköisessä muodossa olevat opinto-
ja tutkintosuoritusta sekä läsnäoloa koskevat tiedot tulisi olla mahdollisim-
man laajasti saatavilla sähköisessä muodossa yhdenmukaisesti, turvallisesti
ja ajantasaisesti.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä opetustoimen rekistereistä
ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, joka korvaisi vuonna 1999 voimaan
tulleen lain opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta
tietovarannosta sekä ylioppilastutkintorekisteristä.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen
valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä. Lisäksi
laissa säädettäisiin oppijanumerorekisteristä sekä uudesta oppilas-, opiskeli-
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ja- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä, joka olisi opetus- ja
koulutustoiminnan keskitetty tietovaranto perusopetuslain mukaisten oppi-
laiden, lukiolain mukaisen koulutuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnon alaisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opinto-
ja suoritustietojen sähköinen käsittely- ja tallennusjärjestelmä.
Opetushallitus ylläpitäisi palvelua, jossa oppilas- opiskelija- ja tutkintotieto-
jen sähköisessä käsittelyjärjestelmässä, opiskelijavalintarekisterissä, ylioppi-
lastutkintorekisterissä, korkeakoulujen tietovarannossa ja ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetyssä näyttötutkintojen suoritusre-
kisterissä olevia opiskeluoikeutta sekä opinto- ja tutkintosuorituksia koskevia
tietoja voidaan yhdistää ja luovuttaa asianosaiselle tai viranomaiselle tekni-
sen käyttöyhteyden avulla.

Opiskelijavalintarekisteriä ja ylioppilastutkintorekisteriä koskevat säännök-
set vastaisivat pääasiassa voimassa olevan opiskelijavalintarekisteristä, kor-
keakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteris-
tä annetun lain säännöksiä.

Kunnanhallituksen lausunto:

Tuusulan kunta suhtautuu lakiesitysluonnokseen lähtökohtaisesti myöntei-
sesti ja lausuu lakiesityksen johdosta seuraavaa:

Opetustoimen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjär-
jestelmä sekä opetushallituksen tietojen kokoamista ja luovuttamista varten
ylläpitämä palvelu tulisi oletettavasti vähentämään päällekkäisien tietovaran-
tojen ja niiden erilaisten toteuttamisratkaisujen ja toimintojen sekä ylläpito-
ja kehittämistyön määrää ja sitä kautta toisi kustannushyötyjä koulutuksen ja
opetuksen järjestäjille. Yksi, yhtenäinen ja valtakunnallinen käsittelyjärjes-
telmä mahdollistaisi järjestelmän laajan käytön viranomaisten ja koulutus-
toimijoiden välillä.

Tuusulan kunta suhtautuu myönteisesti siihen, että oppilas- opiskelija- ja
tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä toisi esi- ja perusopetuksen,
lukiokoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suoritus-, läs-
näolo- ja tutkintotiedot kansalliseen tietovarantoon. Tiedot olisivat tällöin
niitä tarvitsevien tahojen käytettävissä luotettavasti, turvallisesti, yhdenmu-
kaisesti ja ajantasaisesti. Järjestelmä auttaisi tehostamaan koulutuksen järjes-
täjien toimintaa vähentäen päällekkäistä ja manuaalista tiedonkeruuta. Järjes-
telmä myös tarjoaisi mahdollisuuden henkilön opinto- ja tutkintosuoritustie-
tojen saamiseen ajasta tai paikasta riippumatta.

Tuusulan kunta kuitenkin toteaa, että oppilas-, opiskelija ja tutkintotietojen
sähköisen käsittelyjärjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia opetuksen
ja koulutuksen järjestäjien opintohallinnon järjestelmiin. Tämän johdosta
oppilas- opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisen käsittelyjärjestelmän käyt-
töönotto edellyttää järjestelmän käytön riittävää ohjausta ja opastusta koulu-
tuksen järjestäjille. Tuusulan kunta erityisesti korostaa, että uusien palvelui-
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den sekä muiden toteutettujen uudistusten edellyttämät muutokset opintohal-
linnon järjestelmiin tulee toteuttaa siten, ettei niistä seuraa ylimääräisiä in-
tegraatiokustannuksia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tuusulan kunta
myös toteaa, että järjestelmän käyttöönotto edellyttää sitä, että järjestelmässä
olevat tiedot tulisi pystyä toimittamaan täysin kattavasti ja keskitetysti säh-
köisen käsittelyjärjestelmän kautta, jotta vältetään kunnille aiheutuva mah-
dollinen kaksinkertainen työ tietojensiirrossa.

Liite nro 269

Lisätietoja: opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410,
lakimies Kirsi Paananen, p. 040 314 3005

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi eräis-
tä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjes-
telmistä

– antaa asiassa perusteluosan mukaisen lausunnon

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
opetus- ja kulttuuriministeriö
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260 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Khall § 260/8.8.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kun-

talain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

KUNNANJOHTAJA

– 20.6.2016 nro 48, 23.6.2016 nrot 49–50, 29.6.2016 nro 51 ja
7.7.2016 nro 52: Henkilöstöpäätöksiä

– 3.8.2016 nro 53: Kokonaisarkkitehtuurin kuvausjärjestelmän
käyttöönotto; hankintaan IMS Business Solutions Oy:n tar-
jouksen mukaan IMS Architect -ohjelmiston käyttö sekä siihen
liittyvät koulutukset kokonaishintaan enintään 29 200 euroa
neljän vuoden aikana

KUNNANSIHTEERI

– 1.7.2016 nro 11: KuntaPron käännös- ja tulkkauspalveluiden
kilpailutukseen sitoutuminen

TALOUSJOHTAJA

– 21.6.2016 nro 30: Tuusulan kuntakonsernin maksuliikenteen
hoidosta tehtyä sopimusta jatketaan Keski-Uudenmaan Osuus-
pankin kanssa ajalle 1.9.2016–31.12.2017

– 22.6.2016 nro 31: Ohjelmajohtamisen mallin lisenssi ja ohjel-
majohtamisen malliin liittyvä käyttöönoton tuki hankintaan
Suomen Projekti-Instituutti Oy:ltä kokonaishintaan enintään
11 500 euroa

– 14.7.2016 nro 38: Kassalainan nostaminen

ASUNTOTOIMENPÄÄLLIKKÖ

– 21.6.2016 nro 204: Pientalojen tarveharkintaiset energia-
avustukset 2016

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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261 § TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJA

Khall § 261/8.8.2016

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

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

– yhteistyökomitea 26.5.2016
– kasvatus- ja koulutuslautakunta 7.6.2016
– rakennuslautakunta 14.6.2016
– tekninen lautakunta 14.6.2016

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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262 § ILMOITUSASIAT

Khall § 262/8.8.2016 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

23.6.2016: Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista

2 UUDENMAAN LIITTO

22.6.2016: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/hyvaksytyt_maakuntakaavat/2._vaihekaava

3 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS

23.6.2016: Päätös kunnallisvalitukseen

4 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

4.7.2016: Tiedoksi selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteuttami-
sesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

5 UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

23.6.2016: Uudenmaan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmä 2016–2018
– Tuusulan edustaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto
Mansikkamäki

Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2016

6 HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE

15.6.2016: HSL:n ja kehyskuntien lippuyhteistyösopimuksen mukaisten lip-
pujen alustavat hinnat vuonna 2017, ennakkotietoa

7 ETELÄ-SUOMEN ALUEELLINEN LIIKUNTANEUVOSTO

20.6.2016: Vetoomus kunnille kuntien liikuntatoimen toimintaedellytysten
puolesta

8 VANTAAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖKESKUS

21.7.2016: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), ympäristölupahake-
mus puujätteen käsittelykentälle Hanskalliontielle (Syysmäki), Seutulan sul-
jetun kaatopaikan kaakkoispuolelle
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9 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA

22.6.2016: Esitys kuivajätteiden jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta

10 HYVINKÄÄN VALTUUSTO

20.6.2016: Kiljavan palvelusopimuksen ja yhtiövastikkeen jatko

11 JÄRVENPÄÄN VALTUUSTO

13.6.2016: Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus 2016–2019

12 KERAVAN VALTUUSTO

13.6.2016: Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus 2016–2019

13.7.2016: Tasekirja ja vuosikertomus 2016

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA

Valtuusto
20.6.2016: Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus 2016–2019

Kunnanhallitus
27.6.2016: Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke ja Kuuma-kuntien vuonna
2008 laatiman yhteistoiminnan puitesopimuksen irtisanominen

14 NURMIJÄRVEN VALTUUSTO

22.6.2016: Kiljavan Sairaala Oy, sitoutuminen yhtiövastikkeen maksun ja
palvelusuunnitelman jatkamiseen vuosille 2017–2018

15 SIPOON VALTUUSTO

13.6.2016: Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus 2016–2019

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI, HALLITUS

Valtuuston 15.6.2016 kokouksen päätösten täytäntöönpano

17 Tuusulan kunnassa kesäkuussa 2016 tehdyt yli 5 000 m² käsittävät kaupat,
joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Liite nro 272
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18 KOKOUSKUTSUJA

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, yhtymähallitus 5.7.2016

19 PÖYTÄKIRJOJA

HUS hallitus 13.6.2016
Nimistötoimikunta 11.5.2016
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoksen johtokunta 15.6.2016
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 13.6.2016
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 8.6.2016
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 8.6.2016
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 30.5.2016

Päätös Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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263 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Khall § 263/8.8.2016 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaa-
timusohje ja valitusosoitus.
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KESKUSTELUASIAT

– Kulttuurikohteiden ympäristön siisteys ja opastus puutteellista (esim. Aleksis
Kiven kuolinmökki)
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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  255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:    -
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    -

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 16.8.2016

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx. 2016

Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2016

Vastaanottajan kuittaus



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 8.8.2016 936

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 16.8.2016

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx.2016

Luovutettu asianosaiselle xx.xx.2016

Vastaanottajan kuittaus


