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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
Huuhtanen Pasi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sjöblom Ilmari.
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VALTUUSTON 29.8.2016 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall § 290/5.9.2016
Ehdotus
Kj

Valtuuston kokouksessa 29.8.2016 käsiteltiin §:t 76–83.

Kunnanhallitus päättää
–

Päätös

todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 29.8.2016 pidetyn
kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno TEKN:1053/2015

291 §

KELLOKOSKEN KOULU, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT,
URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

Tekninen lautakunta

§ 73

30.8.2016

TL § 73/30.8.2016

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Kellokosken koulun laajennus ja muutostöiden L2 luonnospiirustukset, tarkennetun tilaohjelman sekä kustannusarvion (TL § 136 / 16.12.2015). Kunnanhallitus on hyväksynyt osaltaan laajemman tilaohjelman mm. liikuntasalin osalta sekä kustannusten nousun
hankkeen kasvamisesta johtuen (Khall § 15 / 18.1.2016). Valtuusto hyväksyi
hankkeen muuttuneen tilaohjelman ja kustannusarvion kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti (Valt § 3 / 25.1.2016). Hankkeen valmistelu on edennyt
toteutusvaiheen alkuun.
Tilakeskus on pyytänyt tarjoukset rakentamisesta osaurakoina. Hankkeesta
on julkaistu EU-hankintailmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä
Hilma-järjestelmässä 27.6.2016. Kyseessä on hankintalain mukainen avoin
menettely.
Tarjousaika päättyi 22.8.2016, klo.12.00. Tarjouksia saatiin yhteensä 19 urakoitsijalta, jotka jakautuivat osa-alueittain seuraavasti: Rakennustekniset työt
8 tarjousta, putkiurakka 6 tarjousta, ilmanvaihtourakka 4 tarjousta ja sähköurakka 6 tarjousta. Tarjoukset on avattu ja vertailtu.
Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijoiden tarjoukset on vertailu hinnan ja
laadun suhteen (90/10). Päätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailun tuloksena edullisimmat tarjoukset on saatu seuraavilta urakoitsijoilta, kaikilla yhteensä 100 vertailupistettä:
rakennustekniset työt:

Rakennus K. Karhu Oy, kokonaisurakkahinta
8 847 000 € + alv. 24 %

putkityöt:

Are Oy, kokonaisurakkahinta
419 300 € + alv. 24 %

ilmanvaihtotyöt:

Vantaan Teknoilma Oy, kokonaisurakkahinta
534 600 € + alv. 24 %

sähkötyöt:

Järvenpään Sähkö Oy, kokonaisurakkahinta
869 450 € + alv. 24 %

Muiden tarjoajien vertailupisteet löytyvät liitteenä olevista vertailutaulukoista.
Urakkatarjousten yhteenlaskettu hinta on 10 670 350 € + alv. 24 %
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Talousarvion 2016 investointiosaan on Kellokosken koulun rakentamiseen
varattu määrärahaa 3 200 000 euroa vuodelle 2016 ja 8 000 000 euroa vuodelle 2017 sekä. valtuusto myönsi tilaohjelman laajentumisen yhteydessä lisämäärärahan 1 700 000 euroa, jolloin koko hankkeen määrärahavaraus on
13 100 000 milj. euroa. Irtaimistolle on varattu 500 000 euroa vuodelle 2017.
Toimivaltuus:
Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennushankkeiden urakkasopimukset,
kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 4,0 M€. Tätä suuremmat
urakkasopimukset hyväksyy kunnanhallitus (Talousarvio 2016, kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna 2016, kohta 9
talonrakennushankkeet)
Lisätiedot: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550
Liitteenä
–
–
–
Ehdotus
Tp

tarjouspyyntö
tarjousten avauspöytäkirja
vertailutaulukot

Tekninen lautakunta päättää
–

hyväksyä omalta osaltaan Kellokosken koulun laajennus ja
muutostöiden urakoiden hankinnan kokonaistaloudellisesti
edullisimmat tarjoukset tehneiltä urakoitsijoilta

–

ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää
–

hyväksyä Kellokosken koulun laajennus ja muutostöiden urakoiden hankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä urakoitsijoilta seuraavasti:
–

rakennustekniset työt:
Rakennus K. Karhu Oy,
kokonaisurakkahinta 8 847 000 € + alv. 24 %

–

putkityöt:
Are Oy,
kokonaisurakkahinta 419 300 € + alv. 24 %

–

ilmanvaihtotyöt:
Vantaan Teknoilma Oy,
kokonaisurakkahinta 534 600 € + alv. 24 %
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sähkötyöt:
Järvenpään Sähkö Oy,
kokonaisurakkahinta 869 450 € + alv. 24 %

–

oikeuttaa tilakeskuksen tekemään työn sisältöön tarvittaessa
vähäisiä muutoksia, mm. rakennusurakan määräluettelon osalta

–

oikeuttaa tilakeskuksen päällikön allekirjoittamaan urakkasopimukset

–

tarkistaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall § 291/5.9.2016
Ehdotus
Kj

Liite nro 291

Kunnanhallitus päättää
–

hyväksyä Kellokosken koulun laajennus ja muutostöiden urakoiden hankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä urakoitsijoilta seuraavasti:
–

rakennustekniset työt:
Rakennus K. Karhu Oy,
kokonaisurakkahinta 8 847 000 € + alv. 24 %

–

putkityöt:
Are Oy,
kokonaisurakkahinta 419 300 € + alv. 24 %

–

ilmanvaihtotyöt:
Vantaan Teknoilma Oy,
kokonaisurakkahinta 534 600 € + alv. 24 %

–

sähkötyöt:
Järvenpään Sähkö Oy,
kokonaisurakkahinta 869 450 € + alv. 24 %

–

oikeuttaa tilakeskuksen tekemään työn sisältöön tarvittaessa
vähäisiä muutoksia, mm. rakennusurakan määräluettelon osalta

–

oikeuttaa tilakeskuksen päällikön allekirjoittamaan urakkasopimukset
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tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KI-MI:641/2016

292 §

*****, MÄÄRÄALAN OSTO KIINTEISTÖSTÄ VÄHÄMUORI 858-401-3-217,
SULA

Khall § 292/5.9.2016

Tuusulan kunta on neuvotellut maanomistaja *****in kanssa noin
4 000 m2:n suuruisen määräalan ostamisesta kunnalle *****-nimisestä kiinteistöstä (858-*****). Määräala on metsämaata. Määräala kytkeytyy kunnan
maanomistukseen.
Määräala sijaitsee lainvoimaisen Sulan osayleiskaavan alueella, jossa määräala sijoittuu kokonaisuudessaan kaupallisten palveluiden alueelle (KM-2).
Määräalaan kohdistuu myös merkintä paineellisen pohjaveden alueesta (pv2).
Määräala sijoittuu lisäksi vireillä olevan Sulan työpaikka-alueen asemakaavan alueelle. Asemakaava odottaa ensimmäistä luonnosta. Määräalaan ei
kohdistu lainvoimaista asemakaavaa.
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 28 000 euroa, josta muodostuu yksikköhinnaksi 7 €/m2.
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 ei ylity, päättää asiasta kunnanhallitus.
Liitteenä sijaintikartta ja 30.8.2016 allekirjoitettu kauppakirja
Liite nro 4
Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen 040 314 4557 ja maankäyttöneuvottelija Timo Mattila 040 314 3529.

Ehdotus
Kkj

Kunnanhallitus päättää
–

että Tuusulan kunta ostaa *****ltä noin 4 000 m2:n suuruisen
määräalan *****-nimisestä kiinteistöstä (858-*****) 28 000
euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjassa tarkemmin
määritellyin normaalein kauppaehdoin

–

hyväksyä liitteenä olevan 30.8.2016 allekirjoitetun kauppakirjan

–

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
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Dno KESH:570/2016

293 §

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (HSY), PUUJÄTTEEN
KÄSITTELYKENTTÄ, SEUTULAN KAATOPAIKKA, LAUSUNTO

Khall § 293/5.9.2016

Asia
Vantaan kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä HSY:n ympäristölupahakemus puujätteen käsittelykentälle Hanskalliontielle kiinteistölle RN:o
92-418-7-191 (Syysmäki), Seutulan suljetun kaatopaikan kaakkoispuolelle.
Hakemus on annettu tiedoksi myös Tuusulan kuntaan muistutuksen ja mielipiteiden esittämistä varten 2.9. mennessä. Tuusulan kunnan mahdollista lausuntoa varten on erikseen pyynnöstä annettu lisäaikaa 15.9.2016 saakka.
Kunnan lausunto arvioitiin tarpeelliseksi laatia, koska hanke sijoittuu rajaalueelle ja Tuusulan kunnan Ruotsinkylä–Myllykylä II osayleiskaava sai
lainvoiman hakemuksen tiedoksiantoaikana. Ruotsinkylä–Myllykylä II
osayleiskaavassa käsittelykentän seutuville on osoitettu yhteystarve.
Käsittelykentällä varastoidaan ja murskataan pääasiassa Helsingin ja Vantaan Sortti-asemilta tuotavaa puujätettä. Kentällä ei käsitellä kyllästettyä
puuta. Puujätettä käsitellään vuodessa alle 20 000 tonnia, josta risujen osuus
on 5000 tonnia. Kerralla varastoidaan enintään 10 000 tonnia. Puujätteen
murskausta tehdään siirrettävällä murskaimella 12–15 kertaa vuodessa 3–4
päivän ajan kerrallaan arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana. Hake toimitetaan polttoaineeksi energian-tuotantolaitoksille, risuhake biojätteen käsittelyyn. Merkittävimmät päästöt ovat melu ja pöly.
Ympäristövaikutukset
Käsittelykentällä tullaan varastoimaan pääasiassa Helsingin ja Vantaan Sortti-asemilta tuotavaa puujätettä sekä risuja, murskaamaan niitä mobiilikalustolla ja varastoimaan hetkellisesti hakekasoja. Vuosittainen enimmäiskäsittelymäärä tulee olemaan 20 000 t ja puujätteen ja risujen hetkellinen maksimikoko 10 000 t.
Puujätteen käsittelykentän alueen koko tulee olemaan noin 2 ha. Lisäksi lupahakemusalueeseen kuuluu 1 ha:n suuruinen alue, joka vuokrataan kuormalavojen varastointia varten. Tämän toiminnan ei katsota edellyttävän ympäristölupaa. Kenttäalue aidataan noin 2 m korkealla suoja-aidalla, jossa on
puomit tai portit sisääntulojen kohdalla. Sisääntulo tapahtuu Hanskalliontien
kautta. Kentän valaistus, sähkönsyöttö, ja vesijohtolinja mitoitetaan ja suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa.
Kentän rakentamisen yhteydessä alueella oleva tiheä metsä poistetaan ennen
rakentamisen aloittamista ja alue tasataan. Kentän päällystekerros esitetään
rakennettavaksi kahdesta kerroksesta (50 mm sidottu kantava kerros, ABK
22/125 ja sen päälle 40 mm kulutuskerros, AB 16/100). Päällystekerrosten
alapuolisten kentän rakennekerrosten materiaalit valitaan ja niiden kerros-
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paksuudet mitoitetaan tarkemmin vasta toteutusvaiheessa saatavilla olevien
rakennusmateriaalien perusteella.
Lupahakemusalueen lähin pintavesi on Kiilinoja, joka laskee Tuusulanjokeen. Kiilinojaan laskee vesiä hankealueen pohjoispuolelta. Hakemuksen
mukaan nämä ovat Seutulan vanhan kaatopaikan suotovesiä, Senkkerin teollisuusalueen vesiä sekä Koivikon asuinalueen vesiä. Puujätteen käsittelykentän toiminnalla ei arvioida muodostuvien vesien käsittelyn jälkeen olevan
vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön. Puujätteen varastoinnilla ja käsittelyllä ei arvioida olevan vaikutuksia pohjaveteen tai maaperään.
HSY:n omistaman alueen pinta- ja pohjavesitarkkailu päivitetään suljetun
kaatopaikan nykytilaselvityksen yhteydessä. Työ on parhaillaan käynnissä.
Puujätteen käsittelykentän toiminnan vaikutukset pinta- ja pohjavesiin esitetään tehtäväksi päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti nykyisestä pintaveden tarkkailupisteestä P6, pohjaveden tarkkailupisteestä 3C sekä puujätteen
käsittelykentän hulevesien tasausaltaasta. Tulokset raportoidaan Seutulan
vanhan kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailun raportoinnin yhteydessä
omana kappaleenaan.
Toiminnasta aiheutuvat melun ja pölyn vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja
ihmisen terveyteen arvioidaan vähäisiksi tai merkityksettömiksi. Hankealuetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen länsi- ja pohjoispuolella noin
700 m etäisyydellä ja hankealueen ja asuinrakennusten väliin jää osittain
Seutulan vanha kaatopaikka. Mahdollisen pölyämisen vaikutusalue tulee
olemaan suppea. Alueella ja sen läheisyydessä on muuta vastaavaa melua
tuottavaa toimintaa. Melun ja tärinän vaikutukset lähimpään asutukseen arvioidaan vähäisiksi. Melun leviämistä vähennetään myös murskaimen ja varastokasojen sijoittelulla.
Puujäte tuodaan käsittelykentälle Helsingin ja Vantaan Sortti-asemilta reittiä
Kehä III-Katriinantie-Hanskalliontie. Vantaan Ruskeasannassa sijaitsevalta
Sortti -asemalta voidaan liikennöidä myös reittiä Tuusulantie–Maisalantie–
Senkkerintie–Senkkerin metsätie-Hanskalliontie. Puujäte tuodaan käsittelykentälle rekkakuljetuksina (noin 20 t/kuorma). Puujätteen käsittelykapasiteetilla 20 000 t/v tuotavien kuormien määrä on maksimissaan noin 1000
kpl/vuosi ja noin 3 kpl/päivä, kun kuljetukset jaetaan kuudelle päivälle viikossa.
Syntyvä hake kuljetetaan pois rekkakuljetuksina (noin 30 t/kuorma). Alueelta poistuvien kuormien määrä on noin 670 kpl/vuosi ja noin 2 kpl/päivä, kun
kuljetukset jaetaan kuudelle päivälle viikossa.
Kuljetuksia tehdään tasaisesti ympäri vuoden. Kuljetuksien aikaa ei rajoiteta.
Kaavatilanne
Vantaan puolella lupahakemusalueella on voimassa Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä Vantaan yleiskaava 2007. Siinä hankealue on
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osoitettu määräaikaiseksi yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (et), joka on
varattu määräaikaisesti maanläjitykseen. Asemakaavatasolla lupahakemusalueella on voimassa 15.2.1999 Vantaan valtuustossa hyväksytty Seutulan kaatopaikan asemakaava, jossa hankealue on merkitty asemakaavassa
erityisalueeksi tunnuksella E. Hankealueen etelä-kaakkoispuoli on merkitty
ET -alueeksi, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva toiminta. Tämä Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymä kaava on tullut lainvoimaiseksi
16.1.2013.
Tuusulan puolella on juuri Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
4.8.2016 t.3292 lainvoiman saanut Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaava.
Tässä osayleiskaavassa Tuusulan puolella alue on osoitettu EO-merkinnällä
maa-ainesten ottoalueeksi. Alueella sallitaan myös ottamistoiminnan aikainen maa-ainesten ottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvä oheistoiminta.
Aluevaraus edellyttää yksityiskohtaisempaa hulevesisuunnitelmaa, joka tulee
esittää maa-aineslupahakemuksen yhteydessä. Alueelta on lisäksi osoitettu
nuolipäisellä katkoviivalla tieliikenteen yhteystarve Vantaan puolelle. Tuusulan kunnan puolella ei ole asemakaavaa.
Kunnanhallituksen lausunto
Tuusulan puolella on juuri Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
4.8.2016 t.3292 lainvoiman saanut Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaava.
Tässä osayleiskaavassa Tuusulan puolella alue on osoitettu EO-merkinnällä
maa-ainesten ottoalueeksi. Alueella sallitaan myös ottamistoiminnan aikainen maa-ainesten ottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvä oheistoiminta.
Aluevaraus edellyttää yksityiskohtaisempaa hulevesisuunnitelmaa, joka tulee
esittää maa-aineslupahakemuksen yhteydessä. Alueelta on lisäksi osoitettu
nuolipäisellä katkoviivalla tieliikenteen yhteystarve Vantaan puolelle. Ympäristöluvan myöntämistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös Tuusulan
puolen osayleiskaavan sisältö ja erityisesti kaavaan merkitty yhteystarve, joka ilmenee hakemuksen 1.7.2016 päivätyn liitteen sivulta 14(29).
Ympäristölupahakemuksen mukaan puujätteen käsittelykentän päällystekerrosten alapuolisten rakennekerrosten materiaalit valitaan ja niiden kerrospaksuudet mitoitetaan tarkemmin vasta toteutusvaiheessa saatavilla olevien rakennusmateriaalien perusteella. Mikäli tällöin päädytään käyttämään esim.
voimalaitosten tuhkia ja kuonia tms., tulee rakennustoimenpiteen ja kentän
toiminnan mahdollista ympäristöluvanvaraisuutta tarkastella uudestaan siltä
pohjalta.
Ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei uuden
toiminnan myötä Kiilinojan kuormitus kasva.
Lisätiedot rakennuslakimies Sakari Eskelinen p 040 314 3037
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Kunnanhallitus päättää
–

merkitä tiedoksi tiedonannon ympäristölupahakemuksesta

–

antaa asiassa perusteluosan mukaisen lausunnon

–

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Vantaan kaupunki, ympäristölautakunta
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Dno KESH:399/2016

294 §

PÄIVYSTYKSEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON RAKENTEIDEN UUDISTUS,
LAUSUNTO

Khall § 294/5.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 19.5.2016 päivätyllä kirjeellään lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.
Lausunnot pyydetään antamaan 10.9.2016 mennessä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä.
Reformiministeriryhmä on linjannut hallitusohjelman ja hallituksen marraskuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä. Muissa keskussairaaloissa järjestetään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen.
Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet ja muut alueelliset erityispiirteet
huomioidaan. Lähipalveluina annettavaa kiireellistä vastaanottotoimintaa
terveyskeskuksissa vahvistetaan.
Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan muiden palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi sekä kiireettömän että
kiireellisen hoidon yhteydessä tulee arvioida mahdollinen sosiaalihuollon
tarve.
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen järjestämiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana kiireellistä hoitoa selkeytetään. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.
Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta keskittämällä tiettyjä
tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistollisen sairaalan
yksikköön sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavan
tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä ylläpitävään sairaalaan.
Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee
koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.
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Ensihoitopalvelussa vahvistetaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
tehtäviä palvelutasopäätöksen laatimisen, ohjeistuksen yhteen sovittamisen
ja valmiussuunnittelun osalta. Ensihoitopalvelua koskevaa asetusta on tarkoitus muuttaa vuoden 2016 aikana. Ensihoitopalvelua koskevasta asetusluonnoksesta järjestetään erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.
Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne
tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäaika tulee olemaan 1–2 vuotta.
Lausuntopyynnön taustamateriaaliliitteenä on alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Kyseisen asetuksen valmistelu on vielä käynnissä. Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.
Lausuntoa on valmisteltu Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyönä.
Liitteenä
–
–
–
–
–

lausuntopyyntö
luonnos terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
luonnos valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Liite nro 294
Lisätiedot: vs. johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen, puh. 040 314 3620
Ehdotus
Kj

Päätös

toimenpiteet
sähköinen vastaus STM:lle

Kunnanhallitus päättää
–

antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle

–

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:19/2015

295 §

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

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 514
§8
§ 281
§ 109
§ 15
§ 14
§ 80
§ 47
§ 203
§ 69

17.12.2012
28.1.2013
17.06.2013
2.9.2013
12.01.2015
26.01.2015
09.02.2015
16.3.2015
23.05.2016
06.06.2016

Khall § 514/17.12.2012

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan johtosäännön 2 §:n mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Kuntalain 36 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kuntalain 34 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön; eikä
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
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Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasaarvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

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

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 8/28.1.2013
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

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

–

valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuusto päätti
–

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

Varajäsen

Ahonen Lea
Airikka Jerry
Alanko Matti

Aulanko Aila
Vainio Erkki
Luode Toni
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Avellan Monica
Honkaniemi Seppo
Hyypijev Ritva
Kinnunen Kari
Manninen Laura
Nepponen Salme
Tamminen Sami
Visuri Päivi
–

Karhu Ulrika
Noro Seppo
Ojala Sanna
Rautio Sampsa
Laitinen Sarianna
Seuna Soile
Ilkas Jani
Juntunen Asta

nimetä
puheenjohtajaksi Laura Mannisen
varapuheenjohtajaksi Matti Alangon.

_________
Khall § 281/17.6.2013

Monica Avellanin varajäseneksi valittu Ulrika Karhu on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 109/2.9.2013
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Valtuusto päätti
–

myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

–

valita Monica Avellanin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Karin Åhmanin.

__________
Khall § 15/12.1.2015

Ehdotus
Kj

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet Salme Nepponen ja Sami Tamminen ovat pyytäneet eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatusja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 14/26.1.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatusja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatusja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

–

valita Nepposen tilalle Ari Weckmanin ja Tammisen tilalle Sarianna Laitisen sekä Laura Mannisen varajäseneksi Essi Piiroisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________
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Ari Weckmanin varajäsen Soile Seuna on pyytänyt eroa henkilökohtaisista
syistä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 47/16.3.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

valita Seunan tilalle kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mirka Kovalaisen

_________
Khall § 203/23.5.2016

Ehdotus
Kj

Ritva Hyypijevin varajäsen Sanna Ojala on pyytänyt eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Valt § 69/6.6.2016
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

–

valita Ritva Hyypijevin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Heli Uddin.

Puheenjohtaja ilmoitti klo 0.40, että kokous keskeytetään ja sitä jatketaan
13.6.2016 klo 19.
_________
Khall § 295/5.9.2016

Ehdotus
Kj

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Seppo Honkaniemi on muuttanut
Tuusulasta 1.6.2016, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. luottamustoimeen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

TUUSULAN KUNTA
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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 2013-2016
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Åvall Laura
Alanko Matti

Ahonen Lea
Airikka Jerry
Alanko Matti
Avellan Monica
Honkaniemi Seppo
Hyypijev Ritva
Kinnunen Kari
Laitinen Sarianna
Åvall Laura
Visuri Päivi
Weckman Ari

Aulanko Aila
Vainio Erkki
Luode Toni
Åhman Karin
Noro Seppo
Udd Heli
Rautio Sampsa
Ilkas Jani
Piiroinen Essi
Juntunen Asta
Kovalainen Mirka
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Dno KESH:878/2015

296 §

HONKANIEMI SEPPO, LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN JA
KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

§6
§ 210
§ 75
§ 406
§ 139

07.01.2013
29.04.2013
13.05.2013
28.09.2015
12.10.2015

Khall § 210/7.1.2013

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita
heitä enemmän.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot
tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa,
mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Käräjäoikeuslaissa säädetään lautamiehistä seuraavaa: "Lautamiehen tulee
olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö."
Maanmittaustoimisto esittää, että kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen
tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus
suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös
aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa.
Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa
tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee kenellekään vääryyttä mistään syystä.
Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan tasa-arvolain
määräyksiä.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

valita toimikaudeksi 2013–2016 kymmenen (10) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

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

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

valita toimikaudeksi 2013–2016 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

__________
Valt § 23/28.1.2013
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

valita toimikaudeksi 2013–2016 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Valtuusto päätti
–

valita toimikaudeksi 2013–2016 seuraavat 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä
Honkaniemi Seppo
Kortesmaa Helena
Lukkanen Satu
Malmlund Maija
Maula Juho
Rahkala Pirjo
Reinikkala Vesa
Riola Jouko
Räsänen Taito
Tolvanen Tuula
Udd Vilho.
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__________
Khall § 14/29.4.2013

Ehdotus
Kj

Satu Lukkanen on ilmoittanut, ettei hän voi toimia kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

–

valita uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen Satu Lukkasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 75/13.5.2013
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

–

valita uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen Satu Lukkasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

myöntää Satu Lukkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun
miehen tehtävästä

–

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

__________
Khall § 406/28.9.2015

Muutettuaan Tuusulasta Vesa Reinikkala ei ole enää vaalikelpoinen toimimaan Tuusulan kunnan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt

–

valita Vesa Reinikkalan tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 139/12.10.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt

–

valita Vesa Reinikkalan tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto päätti
–

todeta, että Vesa Reinikkalan luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt

–

valita Vesa Reinikkalan tilalle Vesa-Matti Heikkilän kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

_________
Khall § 296/5.9.2016

Ehdotus
Kj

Muutettuaan Tuusulasta Seppo Honkaniemi ei ole enää vaalikelpoinen toimimaan Tuusulan kunnan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt

–

valita Honkaniemen tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun
miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Ehdotus hyväksyttiin.

KIINTEISTÖTOIMUSTEN USKOTUT MIEHET 2013-2016
Tolvanen Tuula
Vesa-Matti Heikkilä
Rahkala Pirjo
Räsänen Taito
Karlsson Marju
Udd Vilho
Maula Juho
Riola Jouko
Malmlund Maija
Kortesmaa Helena
Honkaniemi Seppo
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Dno KESH:645/2016

297 §

REINIKAINEN TUIJA, VALTUUTETUN TEHTÄVÄN PÄÄTTYMINEN

Khall § 297/5.9.2016

Tuusulan puolesta ryhmän valtuutettu Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa
kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016 alkaen, jolloin hän on muuttanut Tuusulasta.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain (365/1995) 33.1 §:n nojalla
menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun
ottamatta johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä. Kuntalain 37.1 §:n mukaan
luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.
Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Kuntalain 11.2 §:n mukaan jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston
puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta, että Tuija Reinikaisen luottamustoimi valtuutettuna on
päättynyt

–

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

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:68/2015

298 §

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

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 560
§5

15.12.2014
26.01.2015

Khall § 560/15.12.2014

Valtuusto on 28.1.2013 valinnut kunnanhallituksen toimikaudeksi 2013–
2014.
Kunnanhallituksen johtosäännön 3 §:ssä todetaan seuraavaa:
"Kunnanhallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä.
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan."
Kuntalain 35 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1.

kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva
kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2.

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3.

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

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
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Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä."
Kuntalain 34 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1.

valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä;

2.

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai
sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3.

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

4.

kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevan henkilöön."

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasaarvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

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

–

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

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Valt § 5/26.1.2015
Ehdotus

Päätös

Valtuusto päättää
–

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

–

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

Valtuusto päätti
–

–

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

Varajäsen

Friman Kari
Heinänen Salla
Heiskanen Sari
Huuhtanen Pasi
Kervinen Sanna
Koivunen Aila
Kuusisto Päivö
Nyman Ari
Reinikainen Tuija
Seppälä Ilkka
Sjöblom Ilmari

Ceder Marko
Manninen Laura
Salonen Jussi
Nieminen Eeva-Liisa
Rosenqvist Ulla
Mäensivu Karita
Hyypijev Ritva
Mattila Pentti
Sorri Liisa
Sipilä Jukka
Mäki-Kuhna Mika

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

_________
Khall § 298/5.9.2016

Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
alkaen, jolloin hän on muuttanut Tuusulasta.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain (365/1995) 33.1 §:n nojalla
menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun
ottamatta johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä. Kuntalain 37.1 §:n mukaan
luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päättyneeksi

–

suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

–

valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.

TUUSULAN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspvm.

Sivu

5.9.2016

1072

Dno KESH:637/2016

299 §

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

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 526
§ 20

17.12.2012
28.1.2013

Khall § 526/17.12.2012

Kuntalain 81 §: ssä todetaan seuraavaa: “Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti”.
Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymään toimielimiin on
henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen
kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:ssä säädetään seuraavaa: “Yhtymävaltuustossa on neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta
ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee neljä
varsinaista ja neljä varajäsentä.”
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh-
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teistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien
mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

Päätös

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

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 20/28.1.2013
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Päätös

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

Valtuusto päätti
–

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

Varajäsen

Lappalainen Ismo
Maula Pirjo
Riola Jouko
Sorri Liisa

Piippo Antti
Kylliäinen Marjut
Rautio Sampsa
Reinikainen Tuija.
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_________
Khall § 299/5.9.2016

Ehdotus
Kj

Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
alkaen Tuusulasta poismuuton vuoksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

Päätös

–

myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä

–

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

Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:173/2015

300 §

REINIKAINEN TUIJA, KUNTAUUDISTUSTOIMIKUNNAN JÄSENEN
TEHTÄVÄSTÄ EROAMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus

§ 52

02.02.2015

Khall § 52/2.2.2015

Vuosina 2013–2014 toimi kuntauudistustoimikunta, jonka tehtävänä oli tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen niiden eri vaiheissa välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta.
Toimikunnan on tarpeen jatkaa toimintaansa.
Päättyneellä kaudella toimikunnan jäseninä olivat kunnanhallituksen puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimi
puheenjohtajana. Varapuheenjohtajina olivat kunnanhallituksen varapuheenjohtajat.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj

Päätös

Kunnanhallitus päättää
–

asettaa toimikaudelle 2015–2016 kuntauudistustoimikunnan,
jonka tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTEuudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri
vaihtoehtoja Tuusulan kannalta

–

nimetä toimikuntaan tarpeellisen määrän jäseniä, joista yksi on
kunnanjohtaja

–

nimetä jäsenistä toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat

–

todeta, että kunnanjohtaja nimeää toimikunnalle sihteerin.

Kunnanhallitus päätti
–

asettaa toimikaudelle 2015–2016 kuntauudistustoimikunnan,
jonka tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTEuudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri
vaihtoehtoja Tuusulan kannalta
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–

valita toimikuntaan Sanna Kervisen, Tuija Reinikaisen, Päivö
Kuusiston, Arto Lindbergin, Lauri Untamon, Veikko Seunan,
Sami Tammisen, Jussi Salosen, Merja Kuusiston, Kirsi Viitasen, Pasi Huuhtasen, Ilona Toivasen, Seppo Noron, Risto Rämön, Ari Nymanin, Ilkka Seppälän ja kunnanjohtaja Hannu Joensivun

–

nimetä puheenjohtajaksi Sanna Kervisen ja varapuheenjohtajiksi Tuija Reinikaisen ja Päivö Kuusiston

–

todeta, että kunnanjohtaja nimeää toimikunnalle sihteerin.

_________
Khall § 300/5.9.2016

Ehdotus
Kj

Päätös

ote
Reinikainen Tuija
Sorri Liisa
henkilöstöasiantuntija

Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
alkaen Tuusulasta poismuuton vuoksi.

Kunnanhallitus päättää
–

myöntää Tuija Reinikaiselle eron kuntauudistustoimikunnan jäsenen tehtävästä

–

valita Reinikaisen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus päätti
–

myöntää Tuija Reinikaiselle eron kuntauudistustoimikunnan jäsenen tehtävästä

–

valita Reinikaisen tilalle Liisa Sorrin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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TYTÄRYHTEISÖJEN HALLITUSEHDOKKAAT V. 2015–2016, KIINTEISTÖ OY
VANHA KUNNANTALO

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 47
§ 67
§ 128

02.02.2015
9.2.2015
09.03.2015

Khall § 47/2.2.2015

Tuusulan kuntakonsernin muodostavat Tuusulan kunta emoyhteisönä ja sen
määräysvallassa olevat yhteisöt tytäryhteisöinä. Kunnanhallitus johtaa konsernia. Tytäryhteisöä johtaa sen hallitus tai muu sitä vastaava elin, johon
konsernin johto nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta.
Kunnan edustajia hallintoelimiin valittaessa tulee pyrkiä siihen, että edustajilla on liiketaloudellista ja/tai tytäryhteisön toimialan asiantuntemusta. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on toisiaan täydentävää
asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen.
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyyden
ohella mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
Tuusulan kunta nimeää jäsenehdokkaat seuraavien tytäryhteisöjen hallituksiin:
– Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
– As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3
– Kiinteistö Oy Haukkamäki
– Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus
– Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
– Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus
– Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
– Tuusulan kansanopiston Oy
– Kellokosken Jäähalli Oy
– Tuusulan Jäähalli Oy
– Tuusulan Tekonurmi Oy
– Tuusulan Tenniskeskus Oy
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– Jokelan Tekonurmi Oy
– Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä
yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia
että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Luettelo ko. yhtiöiden hallituksiin edellisellä kaudella nimetyistä kunnan
edustajista on liitteenä.
Lisätiedot: Talousjohtaja Markku Vehmas ja konsernipalvelujen sihteeri Hille Vihertie, p. 040 314 3053
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

nimetä toimikaudekseen 2015–2016 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat seuraavasti:
–

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen
viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

–

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3:n hallitukseen
yksi (1) jäsen

–

Kiinteistö Oy Haukkamäen hallitukseen kolme
(3) jäsentä ja puheenjohtaja

–

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

–

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

–

Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen
hallitukseen neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja

–

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
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–

Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen viisi
(5) jäsentä ja puheenjohtaja

–

Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3)
jäsentä

–

Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen neljä (4) jäsentä ja puheenjohtaja

–

Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3)
jäsentä ja puheenjohtaja

–

Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi
(2) jäsentä ja puheenjohtaja.

–

Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3)
jäsentä ja puheenjohtaja

–

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen
hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja.

Kunnanhallitus päätti
–

nimetä toimikaudekseen 2015–2016 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat seuraavasti:
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Jäsen
Sauli Stolt, pj
Tuula Salminen, varapj
Kyösti Kukkohovi
Kari Friman
Asta Juntunen

Henkilökohtainen varajäsen
Marja-Leena Kulmala
Elina Väänänen
Jari Haavisto
Marko Ceder
Ulla Anttonen

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3
Jäsen
Aila Koivunen
Kiinteistö Oy Haukkamäki
Jäsen
Matti Pirttinen, pj
Jarno Ruusala
Heidi Hanhela
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Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus
Jäsen
Mika Heino, pj
Pentti Kilpeläinen
Päivi Turunen
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
Jäsen
Hans Malmlund, pj
Tanja Pekkola
Toni Luode
Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus
Jäsen
Jyrki Kaija, pj
Harri Lipasti
Jari Haavisto
Arja-Leena Aho

Henkilökohtainen varajäsen
Outi Hämäläinen
Tuula Hyttinen
Lari Koistinaho
Liisa Kirves

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
Jäsen
Jouko Riola
Tuija Reinikainen

Henkilökohtainen varajäsen
Kalevi Mölkänen
Ulla Anttonen

Tuusulan kansanopiston Oy
Jäsen
Kalevi Piippo, pj
Tanja Pekkola
Raili Mankki
Irma Jokinen
Matias Korkiavuori
Kellokosken Jäähalli Oy
Jäsen
Pasi Pikkarainen
Liisa Palvas
Ari Maskonen
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Tuusulan Jäähalli Oy
Jäsen
Jyri Paavola, pj
Pertti Airikka
Harri Lipasti
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen
Tuusulan Tekonurmi Oy
Jäsen
Jani Peltonen, pj
Mika Mäki-Kuhna
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen
Tuusulan Tenniskeskus Oy
Jäsen
Pekka Ruotsalainen, pj
Laila Malinen
Jokelan Tekonurmi Oy
Jäsen
Sami Tamminen, pj
Pasi Huuhtanen
Tuula Rantila
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
Jäsen
Pentti Kilpeläinen, pj
Inkeri Kostiainen
Mauno Lehtinen
__________
Khall § 67/9.2.2015

Tuusulan kunnalla on Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallituksessa viisi edustajaa eli
Jäsen
Jyrki Kaija pj
Harri Lipasti
Jari Haavisto
Arja-Leena Aho
Hannu Kantola

Henkilökohtainen varajäsen
Outi Hämäläinen
Tuula Hyttinen
Lari Koistinaho
Liisa Kirves
Sanna Matilainen
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Kunnanhallitus nimesi 2.2.2015 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joten
päätöstä tulee nyt täydentää.
Heidi Hanhela on muutettuaan Tuusulasta keväällä 2014 eronnut Kiinteistö
Oy Haukkamäen hallituksen jäsenyydestä, ja hänen tilalleen on tuolloin valittu Maarit Bergman.
Ehdotus
Kj

Päätös

Kunnanhallitus päättää
–

nimetä 2.2.2015 § 47 nimettyjen lisäksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen jäsenehdokkaan ja henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan

–

nimetä 2.2.2015 § 47 nimetyn Heidi Hanhelan tilalle ehdokkaan Kiinteistö Oy Haukkamäen hallitukseen.

Kunnanhallitus päätti
–

nimetä 2.2.2015 § 47 nimettyjen lisäksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen jäsenehdokkaaksi Hannu Kantolan ja Kantolan henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Sanna Matilaisen

–

nimetä 2.2.2015 § 47 nimetyn Heidi Hanhelan tilalle ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Haukkamäen hallitukseen Maarit Bergmanin.

_________
Khall § 128/9.3.2015

Jyrki Kaija on pyytäessään eroa Tuusulan kunnan palveluksesta ilmoittanut
samalla eroavansa Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.
Jyrki Kaija on valittu edustamaan Tuusulan kuntaa myös Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloaseman hallitukseen. Samalla hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty Markku Vehmas ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sanna Matilainen ja Jyrki Kaijan henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Hannu Kantola. Kaija on ilmoittanut voivansa jatkaa ko. tehtävässä.

Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää
–

nimetä Jyrki Kaijan tilalle jäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen Outi Hämäläisen,
Hämäläisen henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Jussi
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Niemen ja puheenjohtajaehdokkaaksi jo aiemmin jäseneksi ehdotetun Hannu Kantolan
–

todeta, että Jyrki Kaija ulkopuolisena asiantuntijana edustaa
Tuusulan kuntaa Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloaseman
hallituksessa, jolloin hänen osaltaan voidaan poiketa Tuusulan
kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltamisesta
kokouspalkkiota määriteltäessä.

--Kunnanjohtaja muutti ehdotuksensa toisen kohdan seuraavaksi:
–

Päätös

nimetä Jyrki Kaijan tilalle jäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloaseman hallitukseen Hannu Kantolan ja
Kantolan henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Esa Koskisen.

Kunnanhallitus päätti
–

nimetä Jyrki Kaijan tilalle jäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen Outi Hämäläisen,
Hämäläisen henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Jussi
Niemen ja puheenjohtajaehdokkaaksi jo aiemmin jäseneksi ehdotetun Hannu Kantolan

–

nimetä Jyrki Kaijan tilalle jäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloaseman hallitukseen Hannu Kantolan ja
Kantolan henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Esa Koskisen.

_________
Khall § 301/5.9.2016

Ehdotus
Kj

Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
lukien Tuusulasta poismuuton vuoksi.

Kunnanhallitus päättää
–

nimetä Tuija Reinikaisen tilalle uuden jäsenehdokkaan Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen
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Kunnanhallitus päätti
–

ote
Reinikainen Tuija
Visuri Päivi
henkilöstöasiantuntija
konsernipalvelujen sihteeri
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo
KuntaPro
talousjohtaja

nimetä Tuija Reinikaisen tilalle jäsenehdokkaaksi Kiinteistö
Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen Päivi Visurin.
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Dno KESH:473/2015

302 §

REINIKAINEN TUIJA, EROAMINEN POLIITTISEN JOHTAMISEN JA
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION MUUTOSTYÖTÄ JOHTAVASTA
POLIITTISESTA JOHTORYHMÄSTÄ

Khall § 302/5.9.2016

Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation muutostyötä johtavaan poliittiseen johtoryhmään on valittu Arto Lindberg, Sanna Kervinen ja
Tuija Reinikainen sekä Tuija Reinikaisen varalle Jussi Salonen.
Tuija Reinikainen on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä 1.9.2016
lukien Tuusulasta poismuuton vuoksi.

Ehdotus
Kj

Päätös

ote
Reinikainen Tuija
Salonen Jussi
FCG
henkilöstöasiantuntija

Kunnanhallitus päättää
–

myöntää Tuija Reinikaiselle eron poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation muutostyötä johtavasta poliittisesta
johtoryhmästä

–

valita Tuija Reinikaisen tilalle uuden jäsenen.

Kunnanhallitus päätti
–

myöntää Tuija Reinikaiselle eron poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation muutostyötä johtavasta poliittisesta
johtoryhmästä

–

valita Reinikaisen tilalle Jussi Salosen.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Khall § 303/5.9.2016
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
TALOUSJOHTAJA
–

Päätös

17.8.2016 nro 41: IT-tukihenkilön avoimeen tehtävään valittu
datanomi ja tradenomi Ville Kääriäinen

Ehdotus hyväksyttiin.
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJA

Khall § 304/5.9.2016
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi
–
–
–

Päätös

sosiaali- ja terveyslautakunta
24.8.2016
kuntakehityslautakunta
17.8.2016
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.8.2016
(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)

Ehdotus hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT

Khall § 305/5.9.2016
1

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
SUOMEN KUNTALIITTO
Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen -julkaisu
Yleiskirjeet
16.8.2016 nro 7: Ihmiskaupan uhrien auttaminen

2

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS
26.8.2016: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille

3

UUDENMAAN ELY-KESKUS
Työllisyyskatsaus heinäkuu 2016

4

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
31.8.2016: Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle annettu selvitys hoitoon
pääsyn toteutumisesta Tuusulan terveyskeskuksen perusterveydenhuollossa
ja suun terveydenhuollossa

5

KUNTAKEHITYSJOHTAJA
26.8.2016 nro 40: Rykmentinpuiston taideohjelman laatiminen

6

KOKOUSKUTSUJA
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, hallitus 25.8.2016

7

PÖYTÄKIRJOJA
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 22.8.2016
Riihikallion kehittämistoimikunta 25.8.2016
Hyrylän kehittämistoimikunta 16.8.2016

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Khall § 306/5.9.2016

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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KESKUSTELUASIAT
–

KUUMA-seudun yhteistyö 2017

–

kiireellisen hoidon järjestämiskustannukset

–

Anttilanrannan ja Lahelankangas II:n kaavatilanne sekä Hyrylän keskustan
kehittäminen
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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 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 305, 306
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 292, 300, 301, 302
Hallintolainkäyttölain 5 §/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
TUUSULAN KUNNANHALLITUS, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköposti kirjaamo@tuusula.fi
Pykälät 292, 300, 301, 302
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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 erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettamispäivämäärä

13.9.2016

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.) Valituksen 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

Valituskirja

Pykälät 291
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 erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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 mukaan 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 päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 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

13.9.2016

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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Oikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen)
§ 291
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan
myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
30.000 € tavarat –ja palvelut
100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
Kunnanhallitus
PL 60, 04301 Tuusula
Hyryläntie 16
kirjaamo@tuusula.fi
Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain
nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on
saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
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Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

