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Osavuosikatsaus 2/2009 
Tammi-elokuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Talousasiat olivat sekä kunnanhallituksen 
helmikuun seminaarin että huhtikuussa 
pidetyn uuden valtuuston seminaarin 
pääaiheena. Talouden taantuman vuoksi 
verotulojen arvioidaan jäävän noin 3 mil-
joonaa euroa alle talousarvion. Tontin-
myyntitulojen ennustetaan jäävän noin 
1,4 miljoonaa euroa suunniteltua pie-
nemmiksi. Syntyvää tulojen ja menojen 
epätasapainoa pyritään kaventamaan 
menojen pienentämiseen tähtäävällä ta-
lousohjelmalla, josta kunnanhallitus teki 
päätöksen kokouksessaan: supistetaan 
1,5 % talousarviosta ja investointien to-
teutusaikatauluja tarkistetaan. Tämänhet-
kisten ennusteiden mukaan kunta ei tule 
saavuttamaan säästötavoitetta. 
 
Järvenpään  ja Keravan tekemä vaatimus 
Ristinummen ja Purolan  alueiden irrot-
tamisesta Tuusulasta ja alueiden liittämi-
sestä Järvenpäähän ja Keravaan ratkesi 
valtiovarainministeriön antamalla hylkää-
vällä päätöksellä 17.6.2009. Järvenpää ja 
Kerava ovat pyytäneet korkeinta hallinto-
oikeutta kumoamaan päätöksen. KHO on 
pyytänyt Tuusulalta lausuntoa asiasta.  
 
Ruotsinkylässä sijaitsevia valtion maita 
hallinnoivat Metsäntutkimuslaitos, Metsä-
hallitus ja Ilmailulaitos. Tuusulan kunta 
ehdotti neuvottelujen käynnistämistä alu-
eiden saamiseksi suunnittelun piiriin. 
Neuvotteluosapuolet kokoontuivat kesä-
kuussa Tuusulassa. Tavoitteena on saa-
da aikaan  alueiden käytöstä pitkän aika-
välin suunnitelma, jonka laativat Tuusulan 
kunta, Metsäntutkimuslaitos sekä Metsä-
hallitus yhteistyössä.  
 

Keski-Uudenmaan vesihuoltoyhteistyön 
käynnistämisestä jatkettiin neuvotteluja, 
jotka kuitenkin kariutuivat Keravan vetäy-
tymiseen hankkeesta. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, jon-
ka perustajajäseniä ovat Tuusula, Jär-
venpää, Kerava ja Mäntsälä, aloitti toimin-
tansa Tuusulassa 1.4.2009. Tuusula toi-
mii isäntäkuntana.  Järvenpään kaupunki 
liittyi seudulliseen talouspalvelukeskuk-
seen vuoden alusta alkaen. Talouspalve-
lukeskus hoitaa tällä hetkellä noin 20 yh-
teisön kirjanpidon (4 kuntaa, liikelaitoksia, 
tytäryhtiöitä sekä muita julkisia yhteisöjä). 
 
KUUMA-kunnat ja kuntaryhmä Neloset 
valmistelevat kymmenen kunnan yhteis-
työtä ja edunvalvontaa. Kuntien luotta-
mushenkilöjohto kokoontui ensimmäiseen 
yhteiseen tapaamiseen 25.8.2009.  Ns. 
kymppikuntien yhteistyö perustuu haluun 
menestyä metropolialueella pääkaupun-
kiseudun rinnalla. Yhteisiä ajankohtaisia 
asioita koko Helsingin seudulle ovat mm. 
metropolipolitiikan toteutuminen, Uuden-
maan maakuntakaavan ja -ohjelman val-
mistelu, seutuhallintoselvitys sekä Hel-
singin seudun liikennejärjestelmän suun-
nittelu. 
 
Kunta asetti toukokuussa 76 omakotitont-
tia haettavaksi. Etelä-Tuusulan tontit si-
jaitsevat Riihikallion Haukkaniemessä, 
Lahelanpellossa ja Vaunukallionrintees-
sä. Pohjois-Tuusulassa tontteja luovutet-
tiin Jokelan Lepolasta ja Temmosta sekä 
Kellokosken Roinilanpellosta. Tonttien 
hakuaika päättyi toukokuun lopussa. Elo-
kuun loppuun mennessä tontteja oli myy-
ty tai vuokrattu noin 50.  
 
Hyrylän varuskunta-alueen Rykmentin-
puiston kehittämistä ja suunnittelua jatket-
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tiin Rykmentinpuiston johtoryhmässä. 
Työtä ohjaa Hyrylän kehittämistoimikunta.  
 
Vaunukankaan koululla ja päiväkodissa 
oli tulipalo 4.1.2009. Rakennus syttyi ilo-
tulitteesta. Uhkaavasta palosta huolimatta 
koulu ja päiväkoti saatiin nopeasti takaisin 
käyttöön. 
 
Useiden yhteisöjen tietoverkot joutuivat 
vakavan hyökkäyksen kohteeksi vuoden-
vaihteessa. Kunta joutui ottamaan tiuken-
netut tietoturvasäännöt käyttöön vakavan  
tilanteen takia pysyvästi.  
 
Kiljavan sairaalan taloudelliset vaikeudet 
ja lisätuen tarve on varmentunut rapor-
tointikaudella. 
 
Keski-Uudenmaan kuntien omistama 
Adulta Oy joutuu palauttamaan oppisopi-
muskoulutukseen saamiaan valtion-
osuuksia, koska se ei ole noudattanut 
keskeisiä rahoitusta koskevia säännöksiä. 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Päihdepalveluissa hoitolähetteiden kritee-
rejä tarkennettiin. Kaikille nuorisoaseman 
asiakkaille pystyttiin antamaan palvelua ja 
vastaanottoaika.  

Toimeentulotukea hakeneiden asiakasta-
louksien määrä kasvoi 20 taloudella /kk 
joulukuusta 2008 lähtien. Talouksia elo-
kuun lopussa oli 772 (v. 2008: 707). Toi-
meentulotuessa keskimääräinen käsitte-
lyaika oli 4,17 päivää.  
 
Lastensuojeluilmoituksia tehtiin alku-
vuonna  478 kappaletta, joka on 64 % 
enemmän kuin vastaavana aikana vuon-
na 2008 (291). Vastentahtoisia huos-
taanottoja ei tehty. Lastensuojeluilmoitus-
ten käsittelyaika oli tammi-huhtikuussa  
14,7 pv ja touko-elokuussa 6 päivää. 
 

Pandemiasuunnitelma päivitettiin sekä 
laadittiin toimintaohjeet ja suunnitelmat 
pandemian eri vaiheisiin.  Erillinen in-
fluenssavastaanotto sekä neuvontapuhe-
limet avattiin.  
 
Alkuvuonna toteutettiin Nurse Adviser 
projekti, jonka tavoitteena oli löytää hoi-
dosta pudonneet aikuistyypin diabeetikot 
sekä ohjata hoidon piiriin hoidon tehos-
tamista vaativat potilaat. Hoidosta pudon-
neita ja hoidon tehostamista vaativia poti-
laita löytyi melko vähän.  
 
Kasvatus- ja perheneuvolassa kiireettö-
mälle ajalle pääsi pääsääntöisesti 3 kk 
sisällä. Kiireellisen ajan tarpeessa olleet 
perheet saivat ajan 3 työpäivän kuluessa. 
Vauva- ja taaperoperheet otettiin vas-
taanotolle viiveettä.  
 
Lautakunnan päätöksen mukaan omais-
hoidon tuki kohdennetaan 1.1.2010 alka-
en henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti 
hoivaa ja apua päivittäisissä toimissa. 
Hoidettavalla on lähes jatkuva ympärivuo-
rokautisen hoivan tarve ja voivat olla yk-
sin vain lyhyitä ajanjaksoja ilman valvon-
taa. Omaishoidon tuen tulee selvästi kor-
vata muutoin kunnallisesti järjestettäviä 
palveluja.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspal-
velun harkinnanvaraisena myönnetyt tak-
simatkat muuttuivat sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätöksellä tulosidonnaisiksi 
1.9.09.  
 
Palvelukeskus Tuuskodossa toteutettiin 
keväällä osastojen uudelleenprofilointi ja 
sen edellyttämät muutot.  
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Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Perusopetuksessa olennaisia tapahtumia 
raportointijaksolla olivat organisaatiouu-
distus, hyvinvointikyselyn järjestäminen 
sekä iltapäivätoiminnan siirtäminen kun-
nan omaksi toiminnaksi. 
 
Kouluilla järjestettiin kerhotoimintaa. Elo-
kuussa Mikkolan koulussa aloitti kaksi 
uutta erityisopetuksen ryhmää, jotka toi-
mivat määräaikaisina lukuvuoden 2009 – 
2010 ajan. Linjamäen koululle muodostet-
tiin koulun esiopetusryhmä. Lukioissa 
aloitettiin oppilas- ja opiskelijahuollon 
strategian laatiminen. 
 
Päivähoidossa vuoden alkupuoliskolla 
lisääntymässä ollut lasten määrän kasvu 
näyttää taittuvan. Yksityisissä päiväko-
deissa olevien lasten määrä kasvoi vuon-
na 2008 aloittaneiden uusien yksiköiden 
osalta. Kotihoidon tukea saaneiden lasten 
määrä väheni edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Alkuvuonna perustettujen päivähoi-
don tilapäisten yksikköjen aiheuttamaa 
henkilöstökulujen kasvua pyritään tasaa-
maan loppuvuodesta määräaikaisen hen-
kilöstön palkkausta vähentämällä.  
 
Klaavonkallioon rakennettava uusi päivä-
koti valmistuu tämänhetkisen tiedon mu-
kaan  marraskuussa 2009.  Väinölän päi-
väkotiin sijoitettu koko kuntaa palveleva 
vuorohoito siirtyy Klaavonkallion päiväko-
tiin. Päiväkodin käyttöönotossa varaudu-
taan siihen, että Väinölän ja Klaavonkalli-
on päiväkotien kaikkia ryhmiä ei oteta 
käyttöön. Perhepäivähoitokoti Pikku-Matti 
ja päiväkoti Satupirtti suljetaan marras-
kuussa. 
 
Kulttuuripalveluiden saavutettavuutta on 
parannettu korvaamalla vuosittainen kult-
tuurikalenteri tuusulalaisiin talouksiin jae-
tulla Kultu (Kulttuurin Tuusula) lehdellä.  
 
J.H. Erkko lausunta- ja sävellyskilpailun 
finaalit pidettiin 13.-14.6.2009. 

 
Museo valittiin Valtion taidemuseon orga-
nisoiman Muusa- kokoelmien hallintajär-
jestelmän edustajana  pilotiksi opetusmi-
nisteriön nk. KDK -hankkeeseen (Kansal-
linen Digitaalinen kirjasto). 
 
Kevätkauden aikana kirjastossa järjestet-
tiin koululuokille yli 102 kirjastonkäytön 
opetus- tai kirjavinkkaustapahtumaa, 
minkä lisäksi toteutettiin kirjailijavierailuja.  
 
Uimahallin kävijämäärien kasvu lisäsi pai-
neita altaiden huoltotoimenpiteisiin. Kesä-
tauon aikana hallissa suoritettiin useita eri 
huolto- ja korjaustoimenpiteitä, joista 
merkittävin oli kahluualtaan eriyttäminen 
muista altaista. 
 
Nuorille suunnattu verkkodemokratiapal-
velu Aloitekanava.fi avattiin Tuusulassa 
30.3.2009.  
 
Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonnan päätettäväksi siirtyi-
vät 1.4.2009 alkaen kaikki maisematyölu-
vat (sisältäen puidenkaatoluvat) Tuusulan 
ympäristökeskukselta. Vastaavasti maa-
ainesten ottolupien valvonta siirtyi raken-
nusvalvonnalta Keski-Uudenmaan ympä-
ristökeskukselle. 
 
Kunnallistekniikan rakentamisen merkit-
tävimpiä kohteita olivat Lounatuulentien 
vesihuollon ja kadun rakentaminen, Risti-
kiven työpaikka-alueen laajennuksen ra-
kentaminen sekä Nummenväylän kevyen-
liikenteen alikulun rakentaminen ja pääl-
lystysurakkatyöt. 
 
Puistoista rakennettiin Klaavonkallio II:ta, 
Jokipuiston aluetta, Siilipuistoa, Notko-
puistoa, Roinilanpuistoa ja Lahelanpellon 
puistoa.  
 
SAMPO-liikenteen tilalle ryhdyttiin suun-
nittelemaan palveluliikennejärjestelmää.  
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Järvenpää suunnittelee irtautumista Tuu-
sulan ja Järvenpään SAMPO-
sopimuksesta vuoden 2009 lopussa. To-
teutuessaan tämä edellyttää SAMPO-
sopimuksen muutosta Tuusulan jäädessä 
ainoaksi liikennöintikunnaksi. 
Uuden järjestelmän suunnittelulle ja to-
teutukselle laadittiin aikataulu, jonka mu-
kaan SAMPO-liikenteestä olisi Tuusulan 
osalta mahdollista luopua huhtikuussa 
2010.  
 
Tuusula ja Järvenpää kilpailuttivat yhdes-
sä kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen kuuluvan yhdyskunta- ja biojätteen 
keräys- ja kuljetustyön sekä kuljetukseen 
liittyvän asiakaspalvelun ja jätehuollon 
laskuttamisen viidelle vuodelle. Jätteen-
kuljetusurakoitsijaksi valittiin Lassila & Ti-
kanoja Oyj.  
 
Tilakeskus ja kuntakehitys tekivät yhteis-
työnä kunnan kiinteistöjen "salkutuksen". 
Valtuusto päätti tältä pohjalta  kymmenen  
kiinteistön myynnistä. Valtuuston myytä-
väksi päättämistä rakennuksista laadittiin 
kuntoarviot. 
 
Tilakeskuksen huolto- ja hoitoyksikkö etsi 
toimenpiteitä, joilla kiinteistöjen ylläpiot-
kustannuksia kyetään pienentämään ny-
kyisestä. Kiinteistönvalvonnassa siirry-
tään asteittain kunnan oman atk-verkon 
käyttöön, jätehuollossa siirrytään osittain 
sekajäteastioista energiajäteastioiden 
käyttöön lokakuun alusta ja kaukolämmön 
osalta tilavuusvesivirtojen muutosprojek-
tilla tähdätään säästöihin.  
 
Kahdeksassa koulukohteessa siirryttiin  
säästösyistä johtuen siivoamaan osa 
luokkatiloista joka toinen päivä. 
Tilakeskuksen merkittävimmät rakennus-
hankkeet kuluneena kautena olivat Kir-
konkylän koulun laajennus ja vanhan 
osan muutostyöt, Klaavonkallion päivä-
kodin rakentaminen, Jokelan tilaelement-
tipäiväkodin rakentaminen sekä Paijalan 
koulun korjaus. 

Kuntakehitys 
 
Vuonna 2007 alkanut FOCUS-alueen 
osayleiskaavoitus eteni ehdotusvaihee-
seen. Rykmentinpuiston osayleiskaavan 
laadinta saavutti luonnosvaiheen. Koko 
kunnan yleiskaavan tarkistusta varten on 
tilattu perusselvityksiä. Vuonna 2008 alle-
kirjoitetun varuskunta-alueen raakamaa-
kaupan noin 143 hehtaarin suuruiset alu-
eet siirtyivät kunnan omistukseen ja hal-
lintaan helmikuussa 2009. 
 
Tontteja lohkottiin ja rekisteröitiin 69 kap-
paletta. Tontin lohkomisen keskimääräi-
nen suoritusaika on ollut 21 vuorokautta. 
Yleisiä alueita lohkottiin ja rekisteröitiin 12 
kappaletta. Tonttijakoja ja tonttijaon muu-
toksia on laadittu 12 kaavatontille. 
 
Maata hankittiin voimassa olevien ase-
makaavojen toteuttamiseksi 12 kaupalla 
yhteensä noin 2,5  hehtaaria. Raakamaa-
ta hankittiin kahdella kaupalla yhteensä 
noin 6,6 hehtaaria. 
 
Asemakaavoituksen käynnistämissopi-
muksia tehtiin kuusi kappaletta. Toisen 
vaiheen maankäyttösopimuksia tehtiin 
yksi. Valtuusto teki 30.3.2009 periaate-
päätöksen kunnalle tarpeettomien raken-
nettujen kiinteistöjen myynnistä hintatar-
jouskilpailulla. Luovutettaviin kohteisiin on 
tehty kuntotarkastukset sekä selvitetty 
myynnin edellyttämiä tarkempia tietoja. 
 
Etelä-Tuusulasta Lahelanpellon asema-
kaava-alueelta myytiin yksi AP-tontti tuot-
tajamuotoiseen asuntorakentamiseen. 
Kellokoskelta myytiin yksi ja vuokrattiin 
yksi tontti Tuusulan kunnan kiinteistöt 
Oy:lle vuokra-asuntotuotantoon. 
 
Yritystonttien kysyntä on jatkunut kohtuul-
lisena, mutta jo sovittujen tonttikauppojen 
toteutuminen on viivästynyt ja jopa pe-
ruuntunut taloudellisen epävarmuuden 
vuoksi. Kesän aikana on kuitenkin ollut 
näkyvissä tonttikysynnän lisääntymistä. 
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Tammi-elokuun aikana on myyty  4 tonttia 
Etelä-Tuusulasta Ristikiventien eteläpuo-
liselta yritysalueelta ja yksi rakennuspaik-
ka Kulomäentien työpaikka-alueelta.  
 
 
2. Toimintaympäristö 
Valtiovarainministeriön 15.9.2009 julkai-
seman taloudellisen katsauksen mukaan 
rahoitusmarkkinoiden tila on yhä epäta-
sapainoinen pankkien taseiden lievästä 
parantumisesta huolimatta. Varsinkin 
pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus 
tulee olemaan ongelmallista sekä pan-
keille että yrityksille lähitulevaisuudessa. 
Kansainvälinen talous alkaa toipua lop-
puvuotta kohden. Elpymisen vaikutukset 
tuntuvat Suomessa kohtalaisen hitaasti. 
Kansantalouden ennustetaan supistuvan 
tänä vuonna 6 % ja kasvavan ensi vuon-
na vain vähän. Työttömyys jatkaa kas-
vuaan. Julkinen talous heikkenee voi-
makkaasti.  

Työllisyystilanne Tuusulassa huononi 
edelliseen vuoteen nähden edelleen.  
Työttömyysaste elokuun lopussa oli 5,4 
% (v. 2008: 2,7 %). Työttömiä työnhaki-
joita oli elokuun lopussa yhteensä 1008 
(v. 2008: 491). Avoimien työpaikkojen 
määrä oli 79 (v. 2008: 170). 

Tuusulan väkiluku oli elokuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
36728 henkilöä (31.8.2008: 36 307). Vä-
kiluku kasvoi elokuun loppuun mennes-
sä 344 (v. 2008: 340) hengellä. 

3. Henkilöstö 
 
Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi 
järjestettiin koulutukset kehityskeskuste-
luista, esimiehen tehtävistä kuntaorgani-
saatiossa sekä kunnallisesta työ- ja vir-
kaehtosopimuksesta. Lisäksi toteutettiin 
nelipäiväinen esimiesvalmennus, jossa 
kouluttajana toimi kilpailutuksen voittanut 
Yritystaito oy.  

 
Perehdytystilaisuus uusille työntekijöille 
järjestettiin helmikuussa ja tervetuloa töi-
hin Tuusulan kuntaan -opas päivitettiin. 
Toukokuussa pidettiin erillinen perehdy-
tystilaisuus kunnan kesätyöntekijöille.  
 
Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointi -
teemasta luennot tammi-helmikuussa.  
Sairauspoissaolojen määrä elokuun lo-
pussa oli keskimäärin 7,8 pv/hlö (vastaa-
vana aikana v. 2008: 10,5 pv/hlö).   
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui ensimmäisen kol-
manneksen tapaan suunniteltua heikom-
pana. Toimintatulojen kehitys oli kuitenkin  
edellisvuotta parempi. Toimintatulojen to-
teutuma ennusteeseen nähden oli 59,9 % 
(v. 2008: 57,4 %). 
 
Toimintamenot kasvoivat selvästi edellis-
vuotta nopeammin. Toimintamenojen to-
teutuma oli 67,2 % (v. 2008: 64,3 %) en-
nusteeseen nähden. 
 
Toimintakate elokuun lopussa oli -100,7 
milj. € (v. 2008: - 91,7 milj. €). Verorahoi-
tus toteutui suunniteltua heikompana.  
 
Rahoitustilanne on käyttötalousmenojen 
nopeasta kasvusta ja verorahoituksen 
vähäisyydestä johtuen heikompi kuin 
vuotta aiemmin. Kunnalla oli korollista 
velkaa elokuun lopussa 21,1 milj. €. 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
Ensimmäisen osavuosikatsauskäsittelyn 
yhteydessä valtuusto hyväksyi toimialoille 
uuden raamin vuodelle 2009 talousarvion 
muutosten muodossa. Näyttää siltä, että 
raamin mukaisiin tavoitteisiin ei päästä.  
 
Käyttötalousmenojen ennustetaan ylit-
tävän kesäkuussa hyväksytyn meno-
raamin 1,6 milj. eurolla (sosiaalipalvelut 
0,7 milj. euroa sekä koti- ja laitoshoidon 
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palvelut 0,9 milj. euroa).  Alkuperäinen 
talousarvio, johon Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus ei sisältynyt, alittuu 
kuitenkin n. 1 milj. eurolla. 
  
Sosiaalipalveluissa ylitystä on tulossa 
päihdekuntoutujien ja mielenterveys-
kuntoutujien palvelujen ostoissa sekä 
perhetukikeskuksen palkoissa.  Koti- ja 
laitoshoidon palveluissa  omaishoidon-
tukimenot, vanhusten palveluasumis-
paikkojen ostot sekä henkilöstömenot 
tulevat ylittämään talousarvion. 
 
Käyttötaloustulojen ennustetaan ylittä-
vän kesäkuussa hyväksytyn menoraa-
min 0,5 milj. eurolla. Tuloylitykset ovat 
kaikki sosiaali- ja terveystoimessa, jo-
ten käyttötalousosan nettomuutostarve 
on 1,1 milj. euroa. 
 
Valtionosuuksista saatiin päätökset 
tammikuussa 2009.  Korjaukset pää-
töksiin tehdään toukokuussa. Tänä 
vuonna korjauseriä ei tullut. Valtion-
osuudet jäävät tänä vuonna 0,8 milj. 
euroa talousarviota pienemmiksi valti-
onverohuojennusten kompensaatiosta 
johtuen. Kyseinen huojennus ei sisälty-
nyt syksyllä 2008 annettuihin ennakko-
tietoihin. 
 
Valtuusto päätti palauttaa Vanhankylän 
koulun peruskorjauksen ja laajennuk-
sen sekä perhetukikeskuksen rakenta-
misen määrärahat ensimmäisessä osa-
vuosikatsauksessa esitettyihin lukuihin. 
Tästä johtuen investointien kokonais-
summa kasvoi 345 000 euroa kesäkuun 
päätöksestä. 
 
Edellä esitettyjen muutosten pohjalta 
kunnan lainatarve kasvaa 5,6 milj. eu-
roon, joka on 0,2 milj. euroa alkuperäis-
tä talousarviota enemmän. Korollisen 
velan määrän arvioidaan olevan vuo-
den lopussa noin 21,3 milj. euroa. 
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Määrärahamuutosesitys:

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

Sosiaali- ja terveystoimi
211 Koti- ja laitoshoidon palvelut tulolisäys 534 000

menolisäys -894 000
215 Terveyspalvelut tulovähennys -394 000

menovähennys 14 000
230 Sosiaalipalvelut tulolisäys 154 000

menolisäys -744 000
291 Kehittämis- ja hallintopalvelut tulolisäys 159 000

menovähennys 34 000
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -1 137 000

Käyttötalousosa yhteensä -1 137 000

2. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Valtionosuudet tulovähennys -793 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä -793 000

3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Rakennukset
Sosiaali- ja terveystoimi
- Etelä-Tuusulan terveydenhuollon tilasuunnitelma menovähennys 100 000
- Lääkärin vastaanoton jäähdytyksen laajennus menolisäys -10 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
- Jokelan tilaelementtipäiväkoti menovähennys 100 000
- Klaavonkallion päiväkoti menolisäys -200 000
- Hyrylän koulukeskuksen saneerauksen suunnittelumenolisäys -50 000
- Kirkonkylän koulun laajennus menovähennys 300 000
- Lepolan koulun peruskorjaus ja laajennus menolisäys -100 000
- Erkkolan korjaus, kunnan rahoitusosuus menolisäys -61 000
- Uimahalli

ilmanvaihdon parantaminen menolisäys -72 000
alakerran tilat liikuntatiloiksi menolisäys -10 000

Tekninen toimi
- Kunnanvirasto menolisäys -48 000
- Kirkkotien koulun sisä- ja ulkop.saneeraus menovähennys 350 000
- Paijalan vanhan koulun ulkop. ja yläp. menolisäys -100 000
- Eläinlääkärin vastaanottotilojen laajennus menolisäys -2 000
- Pienet kohteet ja kosteusvauriokorjaukset menolisäys -100 000
- Ent. maamiesseurantalon korjaus menovähennys 70 000

Rakennukset yhteensä 167 000
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Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maarakenteet ja johtoverkostot menovähennykse 100 000

Kiinteän omaisuuden ostot menolisäys -1 100 000

Koneet ja kalusto menovähennykse 148 000

Muut pitkävaikutteiset menot menovähennys 340 000
- Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet

Investointiosa yhteensä -345 000

4. Rahoitusosa
Lainatarpeen muutos lisäys -2 425 000
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Osavuosikatsaus 2/2009 TULOSLASKELMA 22.9.2009
Tammi-elokuu 2009

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
Tot.% 2009/2008

2009 Tot. % 2008 2008 Ennuste MTA 2009 Tot.% Budjetti Tot.% 2008 Muutos-%

11 551 69,7 % 10 949 62,5 % Myyntituotot 16 570 16 920 97,9 % 16 832 98,4 % 17 521 -5,4 %
5 972 61,0 % 5 430 54,7 % Maksutuotot 9 798 9 371 104,6 % 9 078 107,9 % 9 921 -1,2 %
1 093 33,2 % 1 704 43,8 % Tuet ja avustukset 3 291 3 146 104,6 % 3 146 104,6 % 3 890 -15,4 %

14 164 68,1 % 10 235 66,7 % Vuokratulot 20 790 20 752 100,2 % 20 752 100,2 % 15 349 35,4 %
2 190 43,8 % 3 865 42,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5 000 5 000 100,0 % 6 339 78,9 % 9 210 -45,7 %

793 18,6 % 692 50,8 % Muut toimintatuotot 4 262 4 069 104,7 % 3 063 139,1 % 1 363 212,6 %
35 762 59,9 % 32 876 57,4 % TOIMINTATUOTOT 59 710 59 257 100,8 % 59 210 100,8 % 57 254 4,3 %
33 572 61,4 % 29 011 60,4 % ilman myyntivoittoja 54 710 54 257 100,8 % 52 871 103,5 % 48 044 13,9 %

-44 969 68,1 % -40 535 65,6 % Palkat ja palkkiot -66 009 -65 499 100,8 % -65 022 101,5 % -61 838 6,7 %
-13 072 63,9 % -10 150 53,7 % Henkilösivukulut -20 447 -20 801 98,3 % -20 924 97,7 % -18 884 8,3 %

557 77,4 % 614 72,9 % Henkilöstökorvaukset 720 633 113,7 % 633 113,7 % 842 -14,5 %
-50 669 69,0 % -50 229 65,5 % Palvelujen ostot -73 389 -72 445 101,3 % -73 823 99,4 % -76 682 -4,3 %
-6 676 64,6 % -6 770 62,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 336 -10 290 100,4 % -10 262 100,7 % -10 778 -4,1 %
-7 337 71,3 % -7 232 66,8 % Avustukset -10 286 -9 845 104,5 % -9 845 104,5 % -10 826 -5,0 %

-13 814 63,0 % -9 963 66,9 % Vuokrat -21 943 -21 943 100,0 % -21 836 100,5 % -14 895 47,3 %
-446 36,3 % -337 44,8 % Muut toimintakulut -1 228 -1 138 107,9 % -1 132 108,5 % -753 63,2 %

-136 425 67,2 % -124 602 64,3 % TOIMINTAKULUT -202 918 -201 328 100,8 % -202 211 100,3 % -193 812 4,7 %

-100 662 70,3 % -91 726 67,2 % TOIMINTAKATE -143 208 -142 071 100,8 % -143 001 100,1 % -136 559 4,9 %

92 500 69,2 % 91 418 70,7 % Verotulot 133 671 133 671 100,0 % 136 800 97,7 % 129 337 3,4 %
14 825 70,7 % 13 565 67,2 % Valtionosuudet 20 961 21 754 96,4 % 21 754 96,4 % 20 172 3,9 %

107 325 69,4 % 104 983 70,2 % Verorahoitus yhteensä 154 632 155 425 99,5 % 158 554 97,5 % 149 509 3,4 %

189 75,6 % 260 96,9 % Rahoitustuotot 250 250 100,0 % 250 100,0 % 268 -6,7 %
-353 75,9 % -315 45,8 % Rahoituskulut -465 -465 100,0 % -465 100,0 % -688 -32,4 %
-164 76,3 % -55 13,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -215 -215 100,0 % -215 100,0 % -420 -48,7 %

6 498 58,0 % 13 202 105,4 % VUOSIKATE 11 209 13 139 85,3 % 15 338 73,1 % 12 531 -10,5 %

-6 996 66,7 % -6 591 66,7 % Poistot -10 494 -10 494 100,0 % -10 494 100,0 % -9 886 6,2 %
Tilinpäätössiirrot -315

-498 6 611 283,7 % TILIKAUDEN TULOS 715 2 645 4 844 2 331
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Osavuosikatsaus 2/2009 RAHOITUSLASKELMA 13.10.2009
Tammi-elokuu 2009

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.

2009 Tot. % 2008 Tot. % Ennuste MTA 2009 Budjetti Tot.% 2008
6 498 49,5 % 13 202 105,4 % Vuosikate 11 209 13 139 15 338 86 % 12 531

-2 327 46,5 % -3 865 47,3 % Tulorahoituksen korjauserät -5 000 -5 000 -6 339 79 % -8 167
4 172 51,3 % 9 337 214,0 % TULORAHOITUS 6 209 8 139 8 999 90 % 4 364

-11 371 57,4 % -8 521 44,5 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -20 156 -19 811 -23 494 84 % -19 141
507 50,5 % 0 0,0 % Rahoitusosuudet 1 004 1 004 320 314 % 304

2 453 44,6 % 4 241 45,7 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 5 500 5 500 6 967 79 % 9 270
-8 411 63,2 % -4 280 44,7 % INVESTOINNIT -13 652 -13 307 -16 207 82 % -9 567

-4 239 82,0 % 5 057 -97,2 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -7 443 -5 168 -7 208 72 % -5 203
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-347 -633 Antolainauksen muutokset 0 0 0 -1 109
5357 166,5 % -210 -4,1 % Ottolainauksen muutokset 5 643 3 218 5 400 60 % 5 175
5 010 155,7 % -843 -20,7 % RAHOITUSTOIMINNAN 5 643 3 218 5 400 60 % 4 066

KASSAVIRTA

0,0 % Oman pääoman muutokset 0 0 0 0
-274 -3 068 -367,9 % Muut maksuvalmiuden muutokset 1 800 1 800 1 800 834

496 1 146 KASSAVAROJEN MUUTOS 0 -150 -8 -303

632 1 585 Kassavarat kauden lopussa 136 -14 128 136
136 439 Kassavarat kauden alussa 136 136 136 439

21 058 10 474 Korolliset lainat kauden lop. 21 344 18 919 18 584 15 701
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