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Osavuosikatsaus 2/2011 
Tammi-elokuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Yleisjohto-  ja konsernipalvelut 
 
Tuusula on toiminut vuoden 2011 alusta 
Kuuma-seutuyhteistyön puheenjohtaja-
kuntana.  Kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, 
Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti) liittyivät vuo-
den alusta virallisesti KUUMAan, joka ny-
kyisellään on kymmenen kunnan yhteis-
työfoorumi. 
 
Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajistossa tapahtui muu-
toksia vuoden alussa. Valtuuston puheen-
johtajaksi valittiin Arto Lindberg (sd) ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi San-
na Kervinen (kok). 
 
Maapoliittisen ohjelman uudistamistyötä 
esiteltiin kunnanhallituksen kevään semi-
naarissa ja valtuustoseminaarissa huhti-
kuun lopussa. Kunnanhallitus järjesti 
myös maapoliittisen iltakoulun huhtikuun 
alussa. Vuoden 2012 talousarvion valmis-
telu käynnistettiin kunnanhallituksen se-
minaarissa elokuun alussa. 
 
Hallitus ilmoitti toteuttavansa tällä halli-
tuskaudella koko maan laajuisen kunta-
uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoi-
hin peruskuntiin perustuva elinvoimainen 
kuntarakenne. Päätökset uudesta kunta-
rakenteesta on suunniteltu tehtäväksi 
vuoden 2014 loppuun mennessä. Ministe-
ri kutsui Helsingin seudun kuntajohtajat 
yhteiseen keskustelutilaisuuteen 
17.8.2011.  
 
Kunnan ja seurakunnan yhteisen toimita-
lon rakentamiseen liittyvä yhteistyö aloi-
tettiin seurakunnan ja kunnan edustajista 
kootun projektiryhmän puitteissa, joka 
valmisteli hankkeeseen liittyvän osakas-

sopimuksen ja keskinäisen kiinteistöosa-
keyhtiön perustamisen. Osakassopimus 
kunnan ja seurakunnan välillä allekirjoitet-
tiin heinäkuun alussa. Toimitalon suunnit-
telu järjestetään perustetun kiinteistöosa-
keyhtiön toimesta arkkitehtikilpailuna.  
 
Kunnan toimialojen edustajista koostuva 
tilatyöryhmä osallistui yhteisen toimitalon 
tilojen kartoitukseen ja suunnitteluun ku-
ten myös kunnantalon remontin suunnit-
teluun. Kunnantalon remontin tilaratkai-
suksi tilatyöryhmä esitti ns. kombikonttori-
ratkaisua, jossa on joustavaa muunnelta-
vuutta toiminnoittain. 
 
Eduskuntavaalit toimitettiin17.4.2011. 
Tuusulan kunnassa äänestysprosentti oli 
72 % äänioikeutetuista, joista ennakkoon 
äänesti 26,1 %. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
muutti helmikuun 2011 lopussa aiemmis-
sa työtiloissa havaittujen sisäilmaongel-
mien vuoksi uusiin toimitiloihin Hyrylän 
Marianlinnaan. Keski-Uudenmaan ympä-
ristölautakunta päätti helmikuussa 2011 
kilpailutuksen jälkeen Mäntsälän kunnan 
eläinlääkintähuollon palveluiden hankki-
misesta Helsingin yliopiston Yliopistolli-
selta eläinsairaalalta. Uuden sopimuksen 
mukainen toiminta alkoi huhtikuun alussa.  
 
Seudullinen talouspalvelukeskus siirtyi 
Seutukeskuksesta Rykmentinpuistoon 
rakennukseen numero 19. Tilinpäätös 
2010 valmistui aikataulun mukaisesti.  
Suoriteraportoinnin kehittämistyö aloitet-
tiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Koko 
kuntaa koskeva riskikartoitus käynnistet-
tiin.   
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Maataloushallinnon uudistuksessa on 
edetty siten, että kunnanhallitus teki huh-
tikuun alussa päätöksen liittymisestä 
Mäntsälän kunnan isännöimään yhteis-
toiminta-alueeseen, joka aloittaa toimin-
tansa vuoden 2013 alussa. Maataloushal-
linnon palveluita tarjotaan sekä Mäntsä-
lässä että Hyvinkäällä sijaitsevissa sivu-
toimipisteissä. 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve 
kasvoi edelleen. Avohuollon asiakasmää-
rä kasvoi 23 % ja sijaishuollon hoitovuo-
rokausien määrä 19 % edellisvuodesta, 
sen sijaan lastensuojeluilmoitusten määrä 
(529) on pysynyt lähes samana viime 
vuoteen verrattuna. Lastensuojelun asi-
akkuus päättyi alkuvuonna 151 lapsen 
osalta. Kuukausittain toimeentulotukea 
saavien talouksien määrä tammi-
elokuussa  oli 2 % suurempi kuin vastaa-
vana aikana vuonna 2010 (keskimäärin 8 
taloutta/kuukausi enemmän). 
 
Perhetukikeskuksen rakennushankkeen 
valmistumisen arvioidaan viivästyvän 
kuukaudella helmikuuhun 2012.  
 
Terveyskeskuksen vastaanottopalveluis-
sa valmistaudutaan uuden ajanvaraus- ja 
puhelinjärjestelmän käyttöönottoon. Tä-
män lisäksi valmistui vastaanotto- ja päi-
vystyksen kehittämisen kokonaissuunni-
telma palveluiden järjestämiseksi Tuusu-
lassa. 
 
Neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuoltoon sekä suun terveyden-
huoltoon liittyvän asetuksen toteuttami-
seksi valtuusto päätti perustaa kolme ter-
veydenhoitajan ja kaksi hammashoitajan 
vakanssia huhtikuun 2011 osavuosikat-
sauksen yhteydessä annetun selvityksen 
perusteella. 
 

Siirtoviivepäivien laskutus otettiin HUS-
konsernissa käyttöön heinäkuun alusta 
alkaen konsernin hallituksen tekemän 
päätöksen perusteella. Karenssiaika so-
maattisilla aloilla on 3 arkipäivää ja psyki-
atriassa 21 arkipäivää vuoden 2011 lop-
puun saakka. Siirtoviivepäivän hinta on 
350 euroa. Ensihoidon järjestämisen toi-
mintamallin valmistelua jatkettiin Kuuma-
kuntien, Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yh-
teistyönä. Aiheesta järjestettiin tiedotusti-
laisuus Kuuma-kuntien edustajille. 
 
Koti- ja laitoshoidon palveluissa Tuusko-
don tilojen käytön tehostamiseen tarvitta-
vien muutosten hankesuunnitelma hyväk-
syttiin kunnanhallituksessa. Terveyskes-
kussairaalassa toteutettiin huhtikuussa 
toiminnallinen muutos, jossa kaikki pitkä-
aikaispotilaat sekä hoiva- tai asumispal-
velupaikkaa jonottavat siirrettiin sairaalan 
yhteen soluun ja akuutti sairaanhoito toi-
seen soluun. Kokonaispaikkamäärä on 
edelleen 70.  
 
Palvelutarve on kasvanut kotihoidossa, 
vanhusten asumispalveluissa ja vam-
maispalveluissa talousarvioon varattua 
määrärahaa enemmän. Omaishoidontuen 
määräraha on riittävä. 
 
Julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön 
tiivistämiseksi toimiala järjesti keväällä 
toisen kumppanuusfoorumin Keski-
Uudellamaalla toimiville järjestöille, yhdis-
tyksille ja keskusjärjestöille. 
 
Hyvinvointipalvelukeskuksen ensimmäi-
nen vaihe, HYPA-hankintahanke, aloitet-
tiin. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveys-
aseman hankesuunnitelman valmistelu 
yhdessä tilakeskuksen kanssa käynnistyi. 
Toimiala on mukana myös Riihikallion 
palvelukeskushankkeen sekä Kettusen 
uusien toimitilojen suunnittelussa.    
 
Sisäiseen tarkastukseen liittyen kehittä-
mis- ja hallintopalveluissa tarkastettiin 
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laskutuksen ja perinnän prosessit sekä 
tehtiin sovitut toimenpiteet tarkastuksen 
suositusten pohjalta.  
 
Toimialan johtamisjärjestelmän arviointi 
aloitettiin keväällä  ja se saatetaan val-
miiksi vuoden 2011 aikana. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialalla on KUUMA-
sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan ja sen alaisten kehittämistyöryh-
mien puheenjohtajuus vuonna 2011. 
 
 
Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Kehittämis- ja hallintoyksikkö jatkoi toimi-
alan strategiatyön kehittämistä edellisen 
vuoden työn pohjalta. Prosessista tarken-
nettiin erityisesti toimialan ja tulosaluei-
den tavoitteiden asettamista. Koko toimi-
alan henkilöstö osallistui omalta osaltaan 
tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteiden 
työstämistä jatkettiin kaikkien toimialan 
lautakuntien yhteisessä seminaarissa. 
Lautakunta käsitteli toimialan ja tulosalu-
eiden esitykset vuositavoitteiksi 2012 ta-
lousarvion yhteydessä. Strategiatyön vai-
kuttavuutta parannettiin keskittymällä yh-
teistyön lisäämiseen lautakuntien, toimi-
alan esimiesten ja henkilöstön välillä.  
 
Toiminnan tehostamisen osalta yksikössä 
jatkettiin laskutus- ja toimintaprosessien 
tarkastelua, jotta toimialan ja koko kun-
nan sisäisiä käytäntöjä saadaan yhtenäis-
tettyä. Tarkastelun kohteena ovat myös 
sisäisen laskutuksen periaatteet. 
 
Kunta sai hankerahoitusta perusopetuk-
sen laatukriteereiden luomiseen. Laatukri-
teerityössä tehtiin tulosalueen sisäistä yh-
teistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen 
kanssa. Työryhmä sai luonnoksen val-
miiksi ja se viedään lautakuntaan lausun-
nolle syyskuussa. Myös erityisen ja te-
hostetun tuen lakimuutoksen valmisteluun 
saatiin hankerahoitusta. Hanketta vetä-
mään palkattiin koordinaattori, joka val-

misteli työryhmän kanssa opetussuunni-
telman päivittämistä lakiuudistuksen uu-
sien opetussuunnitelman perusteiden 
vaatimusten mukaiseksi. Opetussuunni-
telma hyväksyttiin kesäkuussa lautakun-
nassa. Erityisen ja tehostetun tuen laki-
muutoksen yhteydessä päivitettiin myös 
esiopetuksen opetussuunnitelma. 
 
Lepolan tulevan päiväkodin esiopetus-
ryhmä aloitti toimintansa jo elokuussa 
2011 Lepolan koulun tiloissa. Myös Mik-
kolan ja Kirkonkylän kouluihin siirrettiin 
esiopetusryhmä päiväkodista. Vapautu-
neet päiväkotiryhmät täytettiin uusilla 
nuorempien lasten ryhmillä. Tällä järjeste-
lyllä vältyttiin tilapäisten päiväkotitilojen 
käyttöön otolta. 
 
Kasvun ja oppimisen tulosalueen koulu-
tustyöryhmä suunnitteli ja järjesti tulos-
alueen henkilöstölle yhteisiä koulutuksia. 
Tätä kautta pystyttiin tehostamaan koulu-
tusmäärärahojen käyttöä sekä monipuo-
listamaan koulutustarjontaa. 
 
Koulujen turvallisuussuunnitelmat on otet-
tu kouluilla käyttöön. Kevään 2011 aikana 
saatiin valmiiksi koulujen omat osiot tur-
vallisuussuunnitelmissa. Tässä yhteydes-
sä koulujen henkilöstölle järjestettiin hä-
täensiapu -koulutuksia. 
 
Kansalaisopiston kurssien kysyntä oli ole-
tettua suurempi. Kevätlukukauden kurs-
seja toteutui edellisvuotta enemmän. 
Syyslukukauden ilmoittautuminen käyn-
nistyi vilkkaasti. 

 
Vuoden 2011 alusta tuli voimaan perhe-
päivähoitajien osalta uusi työaikalaki, joka 
otettiin kunnassa käyttöön elokuun alus-
sa. Varahoitojärjestelmä lähti hyvin liik-
keelle.  
 
Kulttuuripalveluissa kiinnitettiin huomiota 
erityisesti alueellisen kulttuuritoiminnan 
vahvistamiseen kehittämällä tulosalueen 
tulosyksiköiden (kirjasto, yleinen kulttuuri-
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toimi, museo) yhteisten tapahtuma- ja tie-
dotustiimien toimivuutta. Kehittämistulok-
set näkyivät selkeimmin sarjakuvan ym-
pärille rakennetussa näyttely- ja tapahtu-
matoiminnassa, mm. Kirjastokarnevaalis-
sa sekä Tuusula-viikon tapahtumissa. 
Kulttuuripalveluiden koko tulosalueella 
tiedotusta parannettiin perustamalla tu-
losyksikkökohtaiset Facebook -sivustot. 
 
Erkkolan peruskorjausprojektin viimeinen 
vaihe, päärakennuksen ulkomaalaus ja 
ulkorakennusten katteiden vaihtaminen, 
käynnistyi elokuussa. Jane ja Aatos Er-
kon säätiö antoi hankkeeseen 40 000 eu-
ron avustuksen.  
 
Liikuntapalveluissa otettiin käyttöön säh-
köiset hakemukset tilojen, avustusten ja 
venepaikkojen osalta. Liikuntapalvelut to-
teutti koulujen liikuntaolosuhdekyselyn ja 
osallistui Jokelan skeittiparkin suunnitte-
luun ja kilpailutukseen 
 
Jokelan frisbeegolfrata otettiin käyttöön 
kesäkuussa.  SM-viestit järjestettiin urhei-
lukeskuksessa heinäkuussa. Uimahallin 
alakerran liikuntatila otettiin käyttöön elo-
kuussa. Uimahallin kahvila- ja kun-
tosaliyrittäjä vaihtui. Liikuntapalveluiden ja 
varhaiskasvatuksen yhteinen Liikunta-
kasvatus -hanke aloitettiin. 
 
Tuusulassa otettiin käyttöön sosiaalisen 
median ohjeet ja nuorisopalveluiden käyt-
tämät profiilit ja sivustot hyväksyttiin viral-
lisiksi kanaviksi toukokuun alussa. Uudis-
tunut Metsäpirtti otettiin käyttöön. 
 
Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonnan alainen maalämmön 
rakentaminen tuli luvanvaraiseksi touko-
kuun alusta lähtien. Lupia myönnettiin 
pelkästään maalämmön rakentamiseksi 
jo 30 kpl elokuun loppuun mennessä. Ha-
ja-asutusalueitten jätevesiasetuksen 
muutos aiheutti lisääntyneen tiedustelu-

aallon. Toisaalta neuvontaan panostami-
nen alkaa tuottaa tuloksia. 
 
Kunnallistekniikan rakentamisen merkit-
tävimpiä kohteita olivat Kulomäen työ-
paikka-alueen viivästysaltaiden rakenta-
minen ja Roinilanpellon kaava-alueen ra-
kentaminen. Päällystyöurakka on aikatau-
lussa. 
 
Puistorakentamista tehtiin Klaavonkallion-
, Lahelanpellon-, Roinilan- ja Notkopuis-
tossa 
 

 Kehyskuntien liittymisestä Helsingin 
seudun liikenne – kuntayhtymään, 
HSL:een, vuonna 2010 laadittu selvitys 
käsiteltiin kunnanhallituksessa maalis-
kuun alussa. HSL:lle annettiin kannanot-
to, jonka mukaan Tuusulan kunta ei nyt 
tehdyn selvityksen perusteella vielä esitä 
liittymisvalmistelujen aloittamista HSL:lle. 
Asiasta laaditaan lisäselvityksiä vuoden 
2011 aikana. 

 Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma, HLJ 2011, käsiteltiin 
HSL:ssä ja KUUMA -kunnissa ja hyväk-
syttiin. Kunnan kannalta oleelliset maan-
tie- ja ratahankkeet on otettu suunnitel-
massa huomioon suunnittelutason mu-
kaisella tarkkuudella.  
 
Pitkän ja hankalan talven seurauksena 
katuverkosto kärsi tavallista enemmän 
kulumisesta ja roudan aiheuttamista vau-
rioista. Katuverkon kuntokartoitustyö tilat-
tiin tehtäväksi syksyn aikana. Kuntokartoi-
tuksen pohjalta laaditaan peruskorjaus-
suunnitelma korjausten jaksottamiseksi 
useammalle vuodelle. 
 
Tilakeskuksen käynnissä olevat hankkeet 
etenivät työohjelman mukaisesti. Suurim-
pia hankkeita olivat Lepolan koulun laa-
jennus, peruskorjaus ja päiväkoti, Perhe-
tukikeskus, Riihikallion koulun palvelukeit-
tiö, Ruotsinkylän koulun laajennus ja pe-
ruskorjaus. Suurimpia valmistuneita 
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hankkeita olivat Vanhakylän koulun laa-
jennus ja peruskorjaus, uimahallin liikun-
tatilat, kuntouttavan työtoiminnan tilat ja 
Ruotsinkylän koulun ja Mattilan päiväko-
din sisäilmakorjaustyöt. 
 
Vesihuoltolaitoksessa jätevesiviemärei-
den kuvaukset päästiin aloittamaan edel-
lisvuosia aikaisemmin. 
 
Lahelan syöttövesijohdon ja jätevesi-
pumppaamon saneeraustyöt valmistuivat.  
Haarakaaressa aloitettiin haja-asutus-
alueen jätevesiviemäröinnin rakennus-
urakka. 
 
 
Kuntakehitys 
 
Helsingin seudulla on meneillään 
merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka 
vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, 
edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. 
Maakuntakaava on luonnosvaiheessa, 
lentoradan jatkoselvitys laadittiin Kuuma-
kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja 
Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma oli kunnassa käsittelyssä. 
Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit 
valmistuivat. 
 
Maapoliittisen ohjelman päivitystä 
valmisteltiin yhteistyössä virkamiesten ja 
päättäjien kanssa. Ohjelma hyväksyttiin 
kesäkuun valtuustossa. Valtuusto 
hyväksyi Kellokosken HUS:n alueita 
koskevan kaupan sekä Autiosaran oston 
kunnalle. 
 
Yrityspalvelut, erityisesti tontti- ja toimitila-
asioissa, paranivat oleellisesti, kun 
kolmen vuoden määräajaksi palkattu 
projektikehittäjä aloitti työnsä maaliskuun 
loppupuolella. 
 
Kuntakehityksessä käynnistettiin pitkän 
aikavälin henkilöstösuunnitelman 
laatiminen. 
 

Raakamaan hankinta näyttää hieman vil-
kastuneen vuoden 2011 loppupuoliskolla. 
Ainakin osittain taustalla lienee maapoliit-
tisen ohjelman uudistamisen yhteydessä 
sovittu linjaus, jonka mukaan raakamaan 
hintatasoa voidaan hieman nostaa. 
 
Vuodelle 2011 on varattu maanhankinnan 
määrärahaa 1,9 miljoonaa euroa. Jo so-
vittuja kauppoja, sekä keskeneräisiä neu-
votteluja varten, on tarpeen lisätä tuota 
summaa 0,9 miljoonalla eurolla. Heinä-
kuun lopussa määrärahoja oli käytetty n. 
1,23 miljoonaa. Heinäkuun jälkeen mak-
suun tulee jo sovittuja kauppoja n. miljoo-
nan edestä (osamaksu HUS:n kaupasta, 
raakamaankaupat Jokelasta ja Kellokos-
kelta). Neuvotteluja on käynnissä useiden 
maanomistajien kanssa ja on hyvin to-
dennäköistä että kauppoja syntyy lisää 
loppuvuoden aikana. Arvio on, että vuo-
den loppuun mennessä kauppoja syntyisi 
yhteensä n. 2,8 miljoonan euron edestä. 
Lisämäärärahan tarve olisi siten n. 0,9 
miljoonaa euroa. 
 
Valtuusto hyväksyi syyskuussa 2011 Au-
tiosaran kaupan ja sille varattiin päätök-
sen yhteydessä erillinen määräraha (n. 
0,95 miljoonaa). Edellä todetuilla lisäyksil-
lä korjattu maanhankinnan kokonaismää-
räraha tälle vuodelle on 3,75 miljoonaa 
euroa. 
 
Edellä esitettyihin laskelmiin ja arvioihin ei 
vielä sisälly Finavian/Focusalueen maan-
hankintaan mahdollisesti tarvittavia mää-
rärahoja. Mikäli neuvottelut näiltä osin 
etenevät, tulee tarpeelliseksi hakea edel-
leen lisämäärärahaa. 
 
 
2. Toimintaympäristö 
 
Valtiovarainministeriön 14.9.2011 julkai-
seman katsauksen mukaan maailmanta-
louden nopein kasvuvaihe on ohitettu.  
Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus 
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on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä 
niin kansainvälisessä taloudessa kuin 
kotimaassakin. Suomen talouden arvioi-
daan vielä kasvavan kotimaisen kysyn-
nän tukemana. Myös vienti tukee talous-
kasvua, joskin aiempaa vähemmän. Ko-
konaistuotannon (bruttokansantuote) 
kasvuarvion tälle vuodelle on 3,5 %. 
Vuonna 2010 kokonaistuotanto kasvoi 
3,6 %. Työttömyyden ennustetaan ale-
nevan tänä vuonna noin 7,9 %:iin vuo-
den 2010 lopun 8,4 %:sta. 

Työllisyystilanne Tuusulassa parani 
edelleen alkuvuoden tapaan edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan näh-
den. Työttömyysaste elokuun lopussa oli 
4,8 % (v. 2010: 5,4 %). Työttömiä työn-
hakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 
900 (v. 2010: 1034). Avoimien työpaik-
kojen määrä oli 141 (v. 2010: 124).  

Tuusulan väkiluku oli heinäkuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
37 497 henkilöä (v.2010: 37 073). Väki-
luku kasvoi heinäkuun loppuun mennes-
sä 283 (v. 2010: 307) hengellä. Elokuun 
väestöluvut julkaistaan vasta tämän ra-
portin laatimisen jälkeen. Tästä syystä 
luvut ovat heinäkuulta. 

3. Henkilöstö 
 
Henkilöstökyselyn tuloksia käsiteltiin kes-
kustellen työyksiköissä työilmapiirin pa-
rantamiseksi. Teemoina olivat yhteistyö ja 
viestintä, työhyvinvointi, työn tavoitteet, 
työn organisointi sekä esimiestoiminta. 
Käsittelyssä kiinnitettiin huomiota sekä 
myönteiseksi koettuihin asioihin että ke-
hittämisen tarpeisiin. Johtopäätökset kir-
jattiin yksikön omiin kehittämissuunnitel-
miin. Elokuun loppuun mennessä doku-
mentoitiin 28 yksikkökohtaista kehittämis-
suunnitelmaa. Yhteenveto kehittämistoi-
menpiteistä käsitellään yhteistyökomite-
assa, kun suurin osa suunnitelmista on 
valmistunut.     

 
Esimieskoulutuksien osalta johtamisen 
erikoisammattitutkinnon valmennuspäiviä 
oli 4 ja lisäksi järjestettiin 5 muuta koulu-
tustilaisuutta. Toimialojen esimiesten ke-
hittämispäiviin sisältyi myös esimiestyön 
eri osa-alueita. Henkilöstön koulutuspäi-
viä raportoitiin lähes 1700 kalenteripäi-
vää. Lisäksi opintovapaan mahdollisuutta 
omaehtoiseen kouluttautumiseen hyö-
dynsi 32 henkilöä.  
 
Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolo-
päiviä oli elokuun loppuun mennessä ker-
tynyt 8,5 kalenteripäivää. Vastaavana ai-
kana edellisenä vuonna sairauspoissaolo-
ja oli 9,9 kalenteripäivää. Lääkärintodis-
tuksiin perustuvia sairauslomia oli 85 % 
poissaoloista ja 1-3 päivän sairauspois-
saoloja 15 %. Pitkillä, yli 60 päivää kestä-
neillä sairauslomilla oli 48 henkilöä (50 
hlöä vuonna 2010) ja päivinä niiden 
osuus kaikista poissaoloista oli 45 %. Sai-
rauspoissaolojen osalta kehittämistoimia 
tulisikin suunnata jatkossa enemmän työ-
hönpaluun tukemiseen ja sen suunnitte-
luun. 43 %:lla henkilöstöstä sairauspois-
saoloja ei ollut yhtään.  
 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan kokonaistalous vuosikatteella mi-
taten toteutui suunniteltua paremmin. 
Toimintatulojen kehitys oli kuitenkin edel-
lisvuotta pienempi käyttöomaisuuden 
myyntivoitoista johtuen. Toimintatulojen 
toteutuma talousarvioon nähden oli    
64,5 % (v. 2010: 65,6%).  
 
Toimintamenojen kasvu suhteessa talo-
usarvioon oli edellisvuoden vastaavaa 
ajankohtaa korkeampi. Toimintamenojen 
toteutuma oli 69,4 % (v. 2010: 66,4 %) 
talousarvioon nähden. Erityisesti palvelu-
jen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoja 
tehtiin suhteellisesti ottaen selvästi edel-
lisvuotta enemmän. Valtuusto myönsi 
toukokuun kokouksessaan joukkoliiken-
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teen tulosalueelle 290 000 euron lisämää-
rärahan kutsuohjatun palveluliikennejär-
jestelmän hankintaa varten sekä kesä-
kuun kokouksessa 117 000 euron lisä-
määrärahan kolmen terveydenhoitajan ja 
kahden hammashoitajan palkkaamiseksi 
sosiaali- ja terveystoimeen. 
 
Toimintakate elokuun lopussa oli – 108,5 
milj. € (v. 2010: - 97,9 milj. €). Verorahoi-
tus kehittyi alkuvuonna paremmin kuin 
vastaavana aikana vuotta aiemmin. Ve-
rohallinnon kuntien jako-osuuteen teke-
män muutoksen (syksyllä 2010 tehty ja-
ko-osuuden lisäys peruttiin kesäkuussa) 
vaikutus jäi Tuusulan osalta pieneksi, 
koska vuoden 2010 tilityksissä jako-
osuutta ei ollut huomioitu täysimääräise-
nä.  Valtionosuudet tulevat ylittämään ta-
lousarvion vuonna 2011, mistä johtuen 
kunnalle alkuvuonna tilitetyt osuudet oli-
vat suunniteltua suuremmat. 
 
Investoinnit toteutuivat noin 1,4 milj. € 
edellisvuotta suurempina.  Valtuusto 
myönsi maaliskuun kokouksessaan Riihi-
kallion koulun valmistuskeittiön peruskor-
jaukseen ja Hyrylän koulukeskuksen pu-
runpoistojärjestelmän uusimiseen lisä-
määrärahat yhteensä 321 000 euroa ja 
syyskuun kokouksessaan 956 584 euroa 
maanhankintaan. Korollisen velan määrä 
elokuun lopussa oli 23,4 milj. € (v. 2010 
lopussa: 25,5 milj. €). 
 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
 
Vaikka vuosikatteen ennustetaan olevan 
talousarviota parempi, on toimialoilla tar-
vetta määrärahamuutoksille. Määräraha-
muutosesityksessä esitetään 2,9 miljoo-
naa euroa lisättäväksi sosiaali- ja terveys-
toimen määrärahoihin. Tuloarviota esite-
tään korotettavaksi 0,8 miljoonaa euroa. 
Kasvatus- ja sivistystoimeen esitetään  
0,42 miljoonan euron määrärahalisäystä 
sekä 0,3 miljoonan euron tulolisäystä.  

Tekniseen toimeen esitetään 0,25 miljoo-
nan euron lisämäärärahaa sekä 0,25 mil-
joonan euron tulolisäystä.  
 
Investointien määrärahamuutoksilla esite-
tään investointien kokonaissummaa lisät-
täväksi 0,3 miljoonalla eurolla. Esitykseen 
sisältyy maanhankinnan lisämäärärahoja 
0,9 miljoonan euron edestä. 
 
Tuusulan verotulojen arvioidaan kasva-
van vuonna 2011 noin 4,7 % vuoteen 
2010 nähden. Vuonna 2010 yhteisövero-
tulot ylittivät talousarvion noin 2,5 miljoo-
nalla eurolla. Kuntaliitto ennustaa yhtei-
söverotulojen kehittyvän myönteisesti vie-
lä vuonna 2011. Tästä johtuen talousarvi-
on ennustetaan ylittyvän 1,1 miljoonalla 
eurolla. Myös ansiotuloverojen arvioidaan 
olevan 2,4 miljoonaa euroa talousarviota 
suuremmat toisaalta vuoden 2010 aikana 
tapahtuneesta positiivisesta työllisyyske-
hityksestä johtuen ja toisaalta aikaisem-
milta vuosilta saaduista verojen jälkitili-
tyksistä johtuen.   
 
Tulosalue –ja investointihankekohtaiset 
muutosesitykset sisältyvät katsaukseen.  



Määrärahamuutosesitys:

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

Sosiaali- ja terveystoimi

230 Sosiaalipalvelut
- toimeentulotuen valtionosuus tulolisäys 200 000
- toimeentulotukimenot menolisäys -300 000
- sosiaalinen kuntoutus menovähennys 170 000
- lastensuojelun hoitokorvaukset muilta kunnilta tulolisäys 300 000
- lastensuojelumenot menolisäys -2 205 000
Sosiaalipalvelut yhteensä -1 835 000

josta tulomuutokset 500 000
menomuutokset -2 335 000

215 Terveyspalvelut
- työterveyshuollon tulot tulovähennys -100 000
- työterveyshuollon menot menovähennys 100 000
- suun terveydenhuolto menolisäys 0
- lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut menolisäys 0
- lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut menolisäys 0
Terveyspalvelut yhteensä 0

josta tulomuutokset -100 000
menomuutokset 100 000

211 Koti- ja laitoshoidon palvelut
- vanhusten yksityisten hoivakotipaikkojen lisäys
ja hoitohinnan korkeus menolisäys -280 000
- yksityiset asumispalvelut tulolisäys 200 000
- vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitys-
   vammaisten laitoshoidon palvelut menolisäys -340 000
- terveyskeskussairaalan ja Tuuskodon
hoivatarvikkeet menolisäys -100 000
- terveyskeskussairaalan ja Tuuskodon
hoivan hoitomaksutulot tulolisäys 200 000
Koti- ja laitoshoidon palvelut yhteensä -320 000

josta tulomuutokset 400 000
menomuutokset -720 000

291 Kehittämis- ja hallintopalvelut
menovähennys 97 000

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -2 058 000
josta tulomuutokset 800 000

menomuutokset -2 858 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
401 Kasvun ja oppimisen palvelut

- opetuksen harkinnan varainen hankerahoitus tulolisäys 300 000
- opetuksen harkinnan varainen hankerahoitus menolisäys -300 000
- perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain piiriin menolisäys -120 000
- iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen 1.8.2011 menolisäys

460 Liikuntapalvelut
tulovähennys

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä
josta tulomuutokset 300 000

menomuutokset -420 000

Tekninen toimi
541 Kunnallistekniikka

- henkilöstökulut menovähennys 50 000
550 Tilakeskus

- tulolisäykset
- lämmitys- ja lumityö kustannukset menolisäys -500 000



543 Ympäristötekniset palvelut
- puistoyksikön metsänmyyntitulot tulolisäys 70 000
- teiden kunnossapito menolisäys -100 000
- jätehuollon pienemmät kustannukset menovähennys 100 000
- muut sopeuttamistoimenpiteet menovähennys 50 000

560 Vesihuoltolaitos tulolisäys 280 000
- vuotovesistä aiheutuvien kulujen vähent. menovähennys 100 000

542 Joukkoliikenne
- valtionaputulot tulovähennys -100 000

menovähennys 50 000
Tekninen toimi yhteensä 0

josta tulomuutokset 250 000
menomuutokset -250 000

Käyttötalousosa yhteensä -2 178 000
josta tulomuutokset 1 350 000

menomuutokset -3 528 000

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

Verotulot
- yhteisöverotulot tulolisäys 1 300 000
- ansiotuloverotulot tulolisäys 2 700 000
Valtionosuudet tulolisäys 600 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä 4 600 000

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

Rakennukset
Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimi
- Perhetukikeskuksen rakentaminen menovähennys 300 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
- Erityisluokkien iltapäivähoitoyksikön laajennus menolisäys -130 000
- Ruotsinkylän koulun perusk. ja laajennus menovähennys 300 000
- Vanhankylän koulun perusparannus menolisäys -850 000

Tekninen toimi
- Hyrylän koulukeskus, korjaus, vesikatto ym. menovähennys 80 000
- Hyrylän koulukeskuksen purunpoistotilan laajennus menolisäys -40 000
- Ennalta arvaamattomat kohteet menolisäys -240 000
- Hyökkälän koulukeskus, katon korjaus menolisäys -15 000
- Kosteusvauriokorjaukset menolisäys -150 000

Rakennukset yhteensä -745 000

Maa-ja vesialueet menolisäys -900 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet menovähennykset 470 000

Koneet ja kalusto menolisäys -43 000

Tietokoneohjelmistot menovähennykset 150 000

Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset 800 000
- Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet

Investointiosa yhteensä -268 000



TULOSLASKELMA 20.9.2011
Elokuu 2011

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
Tot.% Toimialan MTA 2011/2010

2011 Tot. % 2010 2010 Ennuste esitys 2011 Budjetti Tot.% 2010 Muutos-%

14 275 63,0 % 13 511 61,2 % Myyntituotot 22 862 22 382 22 646 22 646 101,0 % 22 078 3,6 %
6 741 64,5 % 6 735 62,0 % Maksutuotot 11 257 11 187 10 452 10 452 107,7 % 10 871 3,6 %
1 149 66,0 % 1 414 64,1 % Tuet ja avustukset 2 002 2 002 1 740 1 740 115,1 % 2 205 -9,2 %

14 772 65,6 % 14 225 66,5 % Vuokratulot 22 508 22 508 22 508 22 508 100,0 % 21 383 5,3 %
3 159 70,2 % 5 403 87,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4 500 4 500 4 500 4 500 100,0 % 6 174 -27,1 %

407 41,7 % 801 53,6 % Muut toimintatuotot 1 043 1 043 976 976 106,9 % 1 494 -30,2 %
40 503 64,5 % 42 087 65,6 % TOIMINTATUOTOT 64 172 63 622 62 822 62 822 102,1 % 64 204 0,0 %
37 344 64,0 % 36 685 63,2 % ilman myyntivoittoja 59 672 59 122 58 322 58 322 102,3 % 58 030 2,8 %

-48 041 68,4 % -46 677 68,1 % Palkat ja palkkiot -70 968 -70 998 -70 247 -70 157 101,2 % -68 539 3,5 %
-14 055 63,6 % -13 500 70,1 % Henkilösivukulut -21 777 -21 777 -22 097 -22 070 98,7 % -19 261 13,1 %

560 76,5 % 588 64,2 % Henkilöstökorvaukset 744 744 732 732 101,6 % 915 -18,6 %
-57 702 73,1 % -52 448 64,9 % Palvelujen ostot -81 342 -81 986 -78 976 -78 686 103,4 % -80 865 0,6 %
-7 831 70,9 % -6 820 63,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 446 -11 796 -11 053 -11 053 103,6 % -10 804 5,9 %
-6 893 71,1 % -6 772 67,6 % Avustukset -10 053 -10 053 -9 692 -9 692 103,7 % -10 024 0,3 %

-14 457 64,6 % -13 903 67,0 % Vuokrat -21 926 -21 926 -22 393 -22 393 97,9 % -20 763 5,6 %
-550 58,0 % -489 31,7 % Muut toimintakulut -1 316 -1 316 -947 -947 138,9 % -1 546 -14,9 %

-148 967 69,4 % -140 020 66,4 % TOIMINTAKULUT -218 084 -219 108 -214 673 -214 266 101,8 % -210 887 3,4 %

-108 464 71,4 % -97 933 66,8 % TOIMINTAKATE -153 913 -155 487 -151 852 -151 444 101,6 % -146 684 4,9 %

101 886 72,0 % 95 094 68,6 % Verotulot 145 500 141 500 141 500 141 500 102,8 % 138 530 5,0 %
15 830 68,3 % 14 882 67,4 % Valtionosuudet 23 764 23 164 23 164 23 164 102,6 % 22 087 7,6 %

117 716 71,5 % 109 976 68,5 % Verorahoitus yhteensä 169 264 164 664 164 664 164 664 102,8 % 160 617 5,4 %

450 180,0 % 179 30,4 % Rahoitustuotot 470 250 250 250 188,0 % 588 -20,0 %
-241 78,5 % -151 60,7 % Rahoituskulut -527 -307 -307 -307 171,5 % -249 111,4 %
209 -364,0 % 27 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -57 -57 -57 -57 99,5 % 339 -116,8 %

9 460 74,2 % 12 070 84,6 % VUOSIKATE 15 294 9 120 12 755 13 162 116,2 % 14 272 7,2 %

-6 899 62,7 % -6 929 66,6 % Poistot -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 100,0 % -10 397 5,8 %
Tilinpäätössiirrot

2 561 5 141 132,7 % TILIKAUDEN TULOS 4 294 -1 880 1 755 2 162 3 875



RAHOITUSLASKELMA
Elokuu 2011

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
MTA 2011/2010

2011 Tot. % 2010 Tot. % Ennuste 2011 Budjetti Tot.% 2010 Muutos-%
9 460 71,9 % 12 070 84,6 % Vuosikate 15 294 12 755 13 162 116 % 14 272 7 %

-3 159 70,2 % -5 403 77,9 % Tulorahoituksen korjauserät -4 500 -4 500 -4 500 100 % -6 934 -35 %
6 302 72,8 % 6 667 90,9 % TULORAHOITUS 10 794 8 255 8 662 125 % 7 338 47 %

-10 009 48,8 % -8 588 50,9 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -22 062 -21 794 -20 516 108 % -16 874 31 %
25 4,5 % 6 2,0 % Rahoitusosuudet 554 554 554 100 % 302 83 %

3 470 71,7 % 5 784 81,8 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 4 838 4 838 4 838 100 % 7 074 -32 %
-6 514 43,1 % -2 798 29,5 % INVESTOINNIT -16 671 -16 403 -15 125 110 % -9 498 76 %

-212 3,3 % 3 870 -179,1 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -5 876 -8 148 -6 463 91 % -2 160 172 %
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Antolainauksen muutokset 0 0 0 -401
-20 -0,4 % 2 277 1765,1 % Ottolainauksen muutokset 5 000 5 000 5 000 100 % 129 3776 %
-20 -0,4 % 2 277 -837,1 % RAHOITUSTOIMINNAN 5 000 5 000 5 000 100 % -272 -1938 %

KASSAVIRTA

23 369 25 537 Korolliset lainat kauden lopussa 28 389 30 704 30 704 23 389
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