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Sähköinen resepti eli eResepti otettiin käyttöön porrasteisesti Tuusulan 
terveysasemilla huhtikuun aikana. 



Osavuosikatsaus 1/2012 
Tammi-huhtikuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Yleisjohto- ja konsernipalvelut 
 
Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän 
selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmu-
kaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luo-
vutettiin ministeri Virkkuselle 8.2.2012. 
Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekier-
roksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus 
pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa 
21.3.2012. Lausunnon selvityksestä on 
pyydetty 13.4.2012. Kunnanjohtaja veti 
lausunnon valmistellutta työryhmää.  
 
Tuusulan kunta linjasi kantansa antamas-
saan lausunnossa. Tuusula on vahva pe-
ruskunta, joka pystyy parhaiten hoita-
maan perustehtävänsä itsenäisenä. Hel-
singin seudun yhteistyötä halutaan tiivis-
tää erityisesti maankäyttöön, asumiseen 
ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.  
 
Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin 
uudelleen vuoden 2012 alusta.  Samalla 
toiminnoissa tapahtui useita henkilövaih-
doksia vuoden vaihteessa ja talven aika-
na.  Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti 
helmikuun puolivälissä ja palvelussuhde-
päällikön virka on toukokuussa julkisesti 
haettavana.   
 
Helmikuusta alkaen henkilöstöjohtajan 
johdolla valmisteltiin uuden henkilöstöpal-
velut yksikön ja yleisemminkin henkilös-
töasioiden toimintamalleja, prosesseja ja 
tehtäväkokonaisuuksia.  Lisäksi valmistel-
tiin henkilöstötavoitteiden painopistealu-
eiden ja tulevien tavoitteiden tarkentamis-
ta. 
 
 
Presidentinvaali toimitettiin 22.1.2012 ja 
5.2.2012. Ennakkoäänestys oli ensim-

mäisellä kierroksella 11.-17.1.2012 ja toi-
sella kierroksella 25.-31.1.2012. Äänes-
tysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä 
äänestyskierroksella 77,6 %, josta en-
nakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierrok-
sella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 
%, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 
%. Äänioikeutettuja oli 27 308. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
alkuvuoden 2012 toiminta painottui laki-
sääteisten lupa- ja valvonta-asioiden kä-
sittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopi-
jakuntien ympäristönsuojelumääräysten 
ja seudullisen ympäristöpolitiikan jatko-
valmisteluun. Lisäksi ympäristökeskus 
valmistautui Nurmijärven kunnan liittymi-
seen vuoden 2013 alussa laatimalla liit-
tymisestä erillisselvitystä. 
 
Ympäristökeskuksen sopijakuntien löytö-
eläinpalvelut siirtyivät Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunnan päätöksellä 
(8.11.2011, §90) kilpailutuksen jälkeen 
Riihimäelle Eläinten Auttajat ry:n hoidet-
tavaksi. 
 
Uusi talousjohtaja Susanna Taipale-
Vuorinen aloitti viranhoidon 27.2.2012. 
Kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
eivät valmistuneet ajallaan kirjanpidosta 
puuttuneen maankäyttösopimuksen kirja-
usten, konsernitilin muuttuneen kirjaus-
käytännön ja konsernitilinpäätösjärjestel-
män version vaihtoon liittyneiden ongel-
mien vuoksi. 
 
 Tietojärjestelmäpalvelut siirtyi kunnanta-
lon sisäilmaongelmien vuoksi Rykmentin-
puistoon. Kunnan tietoliikenteen uuden 
kokonaisratkaisun sekä uuden Windows 
7-käyttöjärjestelmän käyttöönoton suun-
nittelua ja valmistelua jatkettiin. Tuusulan 



liittymisestä Kuntien Tiera Oy:öön päätet-
tiin kunnanhallituksessa. 
 
Seudullinen talouspalvelukeskus valmis-
teli yhdessä yhteistyökuntien kanssa las-
kutusliittymiä ja myyntireskontraliittymiä 
kuluttajan e-laskujen lähettämistä varten. 
 
Maataloushallinnon uudistus lähenee ja 
yhteistoiminta-alueen kuntien henkilöstö 
kokoontui alkuvuodesta useita kertoja ja 
selvitteli käytännön toimenpiteitä, jotka 
tulee hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Sel-
vittelyn alla oli mm. henkilöstön sijoittumi-
nen toimipisteisiin.  
 
Helsingin seudulla on meneillään merkit-
täviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikutta-
vat Tuusulan kunnan kehitykseen, edun-
valvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. 
Maakuntakaava on ehdotusvaiheessa, 
Kuuma-kuntien kehityskuva on valmisteil-
la Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksian-
tona ja Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen aiesopimusta val-
misteltiin. 
 
Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemalli-
en vaikutusten arviointi on meneillään, 
Rykmentinpuiston osayleiskaava valmis-
teltiin hyväksyttäväksi ja kaksi asuntotuo-
tannon kannalta merkittävää asemakaa-
vaa Peltokaari ja Stenbacka tulivat lain-
voimaisiksi. Kaavoituksen toimeksianto-
jen puitesopimus kilpailutettiin. 
 
Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina 
työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri 
tasoilla. Tarkasteluajanjaksolla käytiin 
useita erilaisia maankäyttöön, sopimuk-
siin ja hankintoihin liittyviä neuvotteluja. 
 
Kaavoituksessa toteutettiin henkilöstön 
uudelleen organisointia ja uusia henkilöitä 
rekrytoitiin. 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Perhetukikeskuksen rakennushankkeen 
arvioidaan valmistuvan kesään mennes-
sä, jonka jälkeen perhekuntoutustoiminta 
voidaan käynnistää. 
 
Lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve 
kasvoi edelleen. Lastensuojelun asia-
kasmäärä (436) kasvoi 4 % vuodesta 
2011. Sijaishuollon hoitovuorokausia ker-
tyi alkuvuonna 8 % enemmän kuin edel-
lisvuonna. 
 
Kuukausittain toimeentulotukea sai kes-
kimäärin (426) taloutta. Muista vuosista 
poiketen mielenterveyskuntoutujien asu-
mispalveluihin jonottaa 10 asiakasta.  
 
Vastaanottopalveluissa jatkui työpari- ja 
tiimimallin kehittäminen siten, että Tuusu-
lan malli otetaan käyttöön ajanvarausvas-
taanotolla toukokuussa.  
 
Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) 
liittymisen toimenpiteet valmistuivat ja 
kunta liittyi suunnitellusti sähköisen re-
septin käyttäjäksi huhtikuussa.  
 
Toimialan palvelujen tuotteistaminen 
käynnistyi aihealan koulutuksella. Tulos-
alueittaiset tuotteistuskohteet pilotoidaan 
valmistelevissa työryhmissä. 
 
Toimiala oli STM:n edustajien kuultavana 
uudesta sosiaalihuoltolain luonnoksesta 
huhtikuun lopulla. 
 
Hyvinvointipalvelukeskuksen hankinta-
prosessi käynnistettiin neuvottelumenet-
telyn mukaisella tavalla. Kunnanhallitus 
käsitteli osallistumishakemuksen 
19.12.2011 § 614 ja HYPAn kilpailuttami-
sen 23.4.2012 § 181. 
 
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysase-
man peruskorjaus ja laajennushankkees-
sa suunnittelu eteni hankesuunnittelun 
kilpailutusvaiheeseen.  



Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Kehittämis- ja hallintoyksikön eri toiminto-
jen kehittämistä jatkettiin prosesseja ku-
vaamalla ja viemällä eteenpäin tilasuun-
nittelua palveluverkkosuunnitelman mu-
kaisesti. Yksikkö lisäsi yhteistyössä mui-
den toimialan tulosalueiden kanssa säh-
köisen asioinnin mahdollisuuksia.  
 
Perusopetukseen ilmoittautuminen suori-
tettiin uusitun prosessin mukaisesti. Il-
moittautumisessa luovuttiin kouluilla il-
moittautumisesta ja ilmoittautuminen ta-
pahtui kirjeitse hallintoon. Esiopetukseen 
ilmoittautuminen suoritettiin sekä koulujen 
että päiväkotien esiopetuksen ryhmiin 
sähköisen palvelun kautta. Perusopetuk-
sen laatukriteerityö jatkui kouluilla.  
 
Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta 
käynnistyi tammikuussa 2012. Syksystä 
2012 Lepolan päiväkodin arvioidaan ole-
van täynnä.  
 
Esiopetuspaikkojen organisointia kehitet-
tiin kunnassa. Haasteena päivähoidossa 
oli hoitopaikkojen riittäminen pienimmille 
lapsille. Ratkaisuna esiopetusta sijoitettiin 
enemmän koulujen tiloihin sekä suurem-
piin päivähoidon yksiköihin. Kaikissa var-
haiskasvatuksen yksiköissä tehtiin Hel-
singin yliopiston kehittämä kolmiportainen 
toiminnan arviointi, jossa kyselyillä kerät-
tiin tietoa lapsilta, vanhemmilta ja henki-
lökunnalta. Arvioinnin tulos oli kaikilta 
osa-alueiltaan hyvä. 
 
Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunni-
telmatyön eteni ja opetussuunnitelma tu-
lee hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. 
Tuusulan lukion viestintäryhmä suunnitteli 
ja toteutti viestintää ja markkinointia uu-
della tavalla. Ryhmän työskentelyn tulok-
sena uusittiin eri yksiköiden opinto-
oppaat, www -sivut sekä muu markkinoin-
timateriaali. 
 

Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto 
avasi 40v-juhlavuotensa 21.1.2012 ava-
jaiskonsertilla ja opiston avoimia ovia vie-
tettiin 12. - 13.4.2012. 
Kansalaisopiston kurssien kysyntä oli 
edellisvuotta vilkkaampaa. Opisto järjesti 
huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, 
johon tutustui yli 500 kävijää.  
 
Kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsi-
työkoulu Tuusulan Helmen kanssa skidi-
viikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja 
Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa 
iholle –taide- ja muotoilukasvatushanket-
ta.  
 
Kulttuuripalveluissa panostettiin lasten ja 
nuorten kulttuuritoimintaan järjestämällä 
kilpailuja, tapahtumia ja paja-/opetuspro-
jekteja. Nuorille suunnatun K9-kortin käyt-
töä kehitettiin. Lasten kulttuurin päätapah-
tumana oli kevään Skidiviikko. Näyttely-
toiminnassa pääpaino oli Olympiakasar-
min laajan kesänäyttelyn suunnittelussa 
ja toteutuksessa.  
 
Kirjaston kokonaislainauksen kasvuun 
tähtäävä aineiston esillepanoprojekti 
käynnistyi alkukevään aikana. Kirjastossa 
henkilöstössä tapahtui useita esimies-
vaihdoksia. Maaliskuun alussa aloitti uusi 
kirjastotoimenjohtaja ja vuoden alussa 
Jokelan ja Kellokosken kirjastonjohtajat. 
Myös pääkirjaston lasten ja nuorten osas-
ton johtaja vaihtui.  
 
Koululaisten uinnin opetus ja tulevan 
kauden suunnittelu toteutettiin edellisvuo-
den tapaan kolmelle luokka-asteelle. Ui-
mahallin alakerran liikuntatila lisäsi sekä 
kunto- ja terveysliikunnan että myös pien-
ten lasten liikunnan tarjontaa, saavutetta-
vuutta ja tuloksellista yhteistyötä.  
 
Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa 
tammikuussa 2012 Mattilan päiväkodin 
tiloissa. Toiminta käynnistyi vilkkaasti. 
 
 



Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyk-
sen tarkistaminen eteni ehdotusvaihee-
seen suunnitellussa aikataulussa. 
 
Kunnallistekniikan suunnitteluohjeisto 
saatiin lähes valmiiksi ja se otetaan käyt-
töön vuoden 2012 aikana. Kunnan yleis-
ten alueiden valaisintietokanta saatettiin 
ajan tasalle. 
 
Ympäristöteknisissä palveluissa aurattiin 
katuja alkuvuonna keskimäärin 30 au-
rauskierrosta (25 on vuotuinen keskiar-
vo). Hiekanpoistotyöt tehtiin pääosin huh-
tikuun loppuun mennessä. Asfalttiteiden 
paikkaus ja sorateiden kevätkunnostus 
aloitettiin.  
 
Tilakeskuksessa rakennusten uudet arvot 
ja korjausvelka lasketettiin. Koulujen ja 
päiväkotien kunnossapidon PTS:n teke-
minen käynnistettiin. Sosiaali- ja terveys-
asemahankkeen hankesuunnittelun kil-
pailutus käynnistettiin. 
 
 
Teknisessä toimessa v. 2011 alkanutta 
palvelutasomääritys-projektia jatkettiin 
budjettivastaavien kanssa. Teknisen toi-
men johtoryhmän kanssa aloitettiin kon-
sultin avulla esimiestyön nykytilan kartoi-
tus. Esimiestyön kehittämistä suunniteltiin 
jatkettavan toukokuussa siten, että ryhmä 
laajenee budjettivastaaviin. 
 
 
2. Toimintaympäristö 
 
Kevään aikana laadituissa Suomen koko-
naistaloudellista kehitystä koskevissa en-
nusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia 
näkymiä kansantalouden kehityksestä 
lähivuosina. Mikäli finanssikriisin torjumi-
sessa onnistutaan taloudellinen lasku 
saattaa jäädä lyhytaikaiseksi. Taloudelli-
nen kasvu Suomessa tänä vuonna on 

kuitenkin hidasta. Valtionvarainministeri-
ön arvio lähivuosien kokonaistuotannon 
määrän keskimääräiseksi kasvuksi on 
noin kahden prosentin luokkaa. Kuluttaja-
hintaindeksin arvioidaan kohoavan vuosi-
tasolla keskimäärin 2,8%. Valtiovarainmi-
nisteriö on arvioinut palkansaajien yleisen 
ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 
3,3 %. Vuonna 2012 työttömyyden arvioi-
daan olevan noin 8 %. Mikä tarkoittaa 
noin 200 000 työtöntä (Kuntatalous 1/12, 
huhtikuu, Kuntaliitto) 
 
Tuusulassa oli työttömiä huhtikuussa 4,5 
%. Mikä tarkoitti 865 työnhakijaa, joista 
73 oli alle 25-vuotiaita ja 237 henkilöä oli 
pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikko-
ja oli 238 kappaletta. (Huhtikuun työlli-
syyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) 
 
Tuusulan väkiluku oli vuoden 2011 lopus-
sa tilastokeskuksen mukaan 
37 667 henkilöä (v.2011: 37 214). Väkilu-
ku 31.3.2012 on ennakkotietojen mukaan 
37 696. 
 
3. Henkilöstö 
 
Henkilöstöpalvelut organisoitiin vuoden 
alusta siten, että henkilöstöpalveluiden 
kokonaisuus mukaan lukien yhteistoimin-
ta keskitettiin samaan henkilöstöpalvelut 
–yksikköön. Samanaikaisesti konserni-
palveluiden henkilöstöjohto vaihtui. Ke-
väällä on yhdessä toimialojen johdon 
kanssa käynnistetty henkilöstöpalveluiden 
uudelleen organisoinnin suunnittelu ta-
voitteena henkilöstöprosessien asiakas-
lähtöisyys ja tehokkuus.  
 
Kevään aikana valmisteltiin ja sovittiin 
Tuusulan lääkäreiden uudesta palkkamal-
lista, jossa määriteltiin paikallisesti lääkä-
reiden tehtävien vaativuuksiin perustuvat 
palkkaportaat sekä muiden lisien maksu-
perusteita. Samalla tarkistettiin sairaan-
hoitajien palkkahinnoittelu.   
   



Esimieskoulutuksien osalta johtamisen 
erikoisammattitutkinnon seitsemättä oh-
jelmaa valmisteltiin niin, että se käynnis-
tyy toukokuussa 2012. Keväällä valmistel-
tiin myös sosiaali- ja terveystoimialalla 
sekä teknisellä toimialalla loppuvuonna 
käynnistyviä esimieskoulutusohjelmia, 
jotka integroidaan kunnan yhteisiin tavoit-
teisiin esimiestyön sisällöstä ja vaatimuk-
sista. 
 
Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolo-
päiviä oli huhtikuun loppuun mennessä 
kertynyt 4,49 kalenteripäivää. Vastaavana 
aikana edellisenä vuonna sairauspoissa-
oloja oli 6,68 kalenteripäivää. 1-3 päivän 
sairauspoissaoloja 19,5 %. Pitkillä, yli 60 
päivää kestäneillä sairauslomilla oli 21 
henkilöä (37 hlöä vuonna 2011). Sairaus-
poissaolojen osalta kehittämistoimia tul-
laan suuntaamaan jatkossa enemmän 
varhaiseen tunnistamiseen, jolta osin 
myös lainsäädäntö muuttuu 1.6.2012 lu-
kien, sekä työhönpaluun tukemiseen.  
 
 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Tuusulan Kunnan helmikuun talousseu-
rannan ja ennusteen yhteydessä toimialat 
toivat esille vajaan neljän miljoonan euron 
ylitystarpeen vuoden 2012 talousarvioon 
nähden. Näiden ennusteisen pohjalta 
laadittiin sopeuttamisohjelma talousarvi-
ossa pysymiseksi. Sopeuttamisohjelma 
käsiteltiin kunnan johtoryhmässä 
17.4.2012. Kunnanhallitus päätti asiasta 
kokouksessaan 23.4.2012 ja valtuusto-
seminaarissa käsiteltiin sopeuttamistoi-
mia 27.4.2012. Kunnanhallituksen pää-
töksen mukaan lautakunnat käsittelevät 
toimialojen ehdotukset ja tekevät päätök-
sensä tai ehdotuksensa kunnanhallituk-
selle ja - valtuustolle talousarvion sopeut-
tamiseksi toukokuun aikana. 
 
Toimintamenojen kasvu suhteessa edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan on 

korkeampi. Toimintamenojen toteutuma 
oli 33,3 (v. 2011: 31,9 %) kasvua on 1,4 
%. Erityisesti palvelujen ostoja ja avus-
tuksia on suhteellisesti ottaen selvästi 
edellisvuotta enemmän. 
 
Toimintakate viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan nähden on heikentynyt 1,9 
% edelliseen vuoteen verrattuna. Toimin-
takatteen heikentyminen johtuu menojen 
kasvusta. 
 
 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
Investointeja siirretään sopeuttamistoimi-
en vuoksi 1,5 milj. euron edestä seuraa-
ville vuosille. 
 
Korollisen velan määrä huhtikuun lopussa 
oli 26 miljoonaa, joka oli jakautunut kol-
meen eri lainaan (Sampo Pankki 9 milj, 
0,35%, Nordea Pankki 8,5 milj 0,39%, 
Kuntarahoitus 8,5 milj 0,4%) . Lainat ovat 
lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaa-
vana ajankohtana 2011 oli 24,5 miljoonaa 
euroa ja tilinpäätöksessä 2011 29,2 mil-
joonaa euroa. 
 
Vuosikatteen ennusteeseen ei esitetä 
muutosta tässä vaiheessa. Menokehityk-
sen kasvu on kuitenkin ollut voimakasta, 
mikä aiheuttaa talousarvioon ylityspainei-
ta. Määrärahamuutosesitystä ei tässä 
vaiheessa tehdä, sillä toimialat esittävät 
lautakunnille toukokuun aikana sopeut-
tamistoimenpiteitä, joilla pyritään talous-
arvion toteutumiseen. Tuusulan verora-
hoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 
2012 noin 5 % vuoteen 2011 nähden. 
Elokuun jälkeen verotuloarvio tarkentuu.  
 
Yleisjohto- ja konsernipalvelut tulee so-
peuttamisohjelman mukaisesti säästä-
mään henkilöstömenoissa 0,5 %, noin 
61 000 euroa. Lisäksi kuntakehitys sääs-
tää projekteista 40 000 euroa.  
 



Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on 
3,1 milj. euron ylitysuhka (+ ylitys/– ali-
tus). 
 
Sosiaalipalvelut yhteensä 1,8 milj. euroa 

− toimeentuloturva + 0,3 milj. euroa 
− perheiden sosiaalipalvelut + 1,7 

milj. euroa (lastensuojelu + 1,8 
milj. euroa, sosiaalipalvelut ja so-
siaalipäivystys - 0,3 milj. euroa ja 
mielenterveyskuntoutujien asumis-
palvelut 0,15 milj. euroa ) 

− sosiaalinen kuntoutus – 0,1 milj. 
euroa 

 
Terveyspalvelut 

− ei ylitystä 
 

Erikoissairaanhoito 
− + 1,4 milj. euroa 

 
Koti- laitoshoidon palvelut  

− ei ylitystä 
 
Kehittämis- ja hallintopalvelut 

− – 0,1 milj. euroa 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan talouden so-
peuttamistoimenpiteinä edellytetään 1,1 
milj. euroa josta henkilöstökuluihin koh-
distuu 110 000 euroa ja muihin toimintoi-
hin 1 000 000 euroa. 
 
Sosiaalipalvelut  
– 25 000 euroa henkilöstökuluihin 
– 180 000 euroa lastensuojelun sijoituk-
siin  
– 10 000 euroa sosiaaliseen kuntoutuk-
seen 
Yhteensä 215 000 euroa. 
 
Tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman 
moni lapsi omaan perhetukikeskukseen.  
Päihdepalveluissa on riski, että säästö 
nostaa erikoissairaanhoidon kustannuk-
sia. 
 
Terveyspalvelut 

– ostopalvelut 270 000 euroa (lomarahan 
vaihto, virkavapaat, aineet ja tarvikkeet) 
– henkilöstökulut 56 000 euroa 
Yhteensä 326 000. 
 
Koti- ja laitoshoidon palvelut 
– henkilöstökulut 13 000 euroa 
– vanhusten palveluasumispaikkoihin 
180 000 euroa 
– vammaispalvelulain mukaiseen palve-
luasumiseen 180 000 euroa 
– omaishoidon tukeen 70 000 euroa 
– määrärahasidonnaisiin avustuksiin 
80 000 euroa. 
Yhteensä 523 000 euroa. 
 
Terveyskeskussairaalassa asumispalve-
luihin jonottavien määrä kasvaa, kotihoi-
don tarve kasvaa ja terveyskeskussairaa-
lan pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden 
määrä lisääntyy, oikea hoidon porrastus 
ei toteudu. Erikoissairaanhoidon siirtovii-
vepäivien riski lisääntyy. 
 
Kehittämis- ja hallintopalvelut   
– sosiaali- ja terveyslautakunnan koulu-
tusmäärärahat 10 000 euroa 
–henkilöstökulut 6 000 euroa. 
Yhteensä 16 000 euroa. 
 
Lisäksi koko toimialan koulutusmäärära-
hoista säästetään 20 000 euroa. 
 
Realistisinta tasapainottamistoimenpiteis-
sä on henkilöstökulujen osuus, koska ky-
se on vuoden alussa avoinna olleista teh-
tävistä. 
 
Kasvatus- ja sivistystoimen talousarvio-
menojen ylitysuhka ilman sopeuttamis-
toimenpiteitä on noin miljoona euroa.   
 
Vuodenvaihteen hoitopaikkatilanteessa 
päivähoitolain mukaan tuli oikeus päivä-
hoitopaikkaan noin 60:lle alle 3-vuotiaalle 
lapselle. Kunnan johtoryhmä käsitteli asi-
aa 15.11.2011 ja antoi luvan palkata 8 
henkilöä, jotta kaikki lakivelvoitteen piiris-
sä olevat voitiin sijoittaa olemassa oleviin 



tiloihin. Uusien ryhmien perustamiseen ei 
vuoden 2012 talousarviossa ollut määrä-
rahavarausta. Toimialan talousarviossa ei 
ole myöskään määrärahavarausta velvoi-
tetyöllistetyille ja uudelleen sijoitetuille 
työntekijöille. Henkilöstömenojen yli-
tysuhka on vuodelle 2012 noin 450 000 
euroa. 
 
Talousarvion menoissa haasteena on 
koulukuljetukseen varattujen määräraho-
jen riittävyys. Ylitysuhka on vuodelle 2012 
noin 300 000 euroa. 
 
Lasten hoidon tukien osalta määräraha-
varaukset ovat olleet usean vuoden ajan 
riittämättömiä. Ylitysuhka on vuodelle 
2012 noin 300 000 euroa.  
 
Harkinnanvarainen hankerahoitus 700 
000 euroa ei sisälly talousarvion menoihin 
eikä tuloihin. 
 
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 
lautakuntien on käsiteltävä toimialojen 
ehdotukset ja tehtävä päätöksensä tai 
ehdotuksensa talousarvion sopeuttami-
sen toimenpiteistä toukokuun aikana 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Kasva-
tus- ja sivistystoimen sopeuttamisohjelma 
vuodelle 2012 on miljoona euroa. Tästä 
summasta kasvun ja oppimisen palvelui-
den osuus on 850 000 euroa, kulttuuri-
palveluiden 50 000 euroa, liikuntapalve-
luiden 50 000 euroa, nuorisopalveluiden 
25 000 euroa ja hallinnon 25 000 euroa.  
 
Säästötoimenpiteiden toteutuminen ko-
konaisuudessaan on epävarmaa, joten 
toimialan talousarviomenojen ylitysuhka 
arvioidaan olevan 500 000 - 750 000 eu-
roa riippuen mm. oppilas-/lapsimäärän 
kasvusta.   
 
Teknisen toimen budjetin ylitysuhka on 
1 300 000 euroa kuluvana vuonna. Ylitys-
kohteet koskevat samoja toimintoja kuin 
vuoden 2011 tilinpäätöksessä, jolloin yli-
tys oli yhteensä 1 200 000 euroa.  Kulu-

van vuoden uusi menoerä on kosteus- ja 
homevauriokorjaukset, arviona 500 000 
euroa tälle vuodelle. Teiden kunnossapi-
don arvioidaan ylittyvän 400 000 euroa, 
kiinteistönhoidon 500 000 euroa ja raken-
nusten vuosikorjausten 100 000 euroa. 
Jätehuollon arvellaan alittuvan 200 000 
euroa. Näiden muutosten yhteisvaikutus 
on 1 300 000 euron ylitys talousarvioon 
nähden. 
 
Teknisen toimen sopeuttamissuunnitel-
man mukaan tullaan toimialalla säästä-
mään 0,5 % henkilöstömenoista, mikä 
tarkoittaa noin 37 000 euron säästöä.  
 
 
 
 
 



Tuusulan kunta yhteensä 4.6.2012

Huhtikuu 2012 1 000 €
vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. Ennuste- 1.1.-31.12. Ennuste/
Tot.% vuosi budjetti 2012/2011

2012 Tot. % 2011 2011 yhteensä Budjetti Tot.% 2011 muutos-%

Myyntituotot 6 318 26,4 % 6 220 27,4 % 23 931 24 038 99,6 % 22 667 6,0 %
Maksutuotot 3 680 32,5 % 3 516 32,3 % 11 311 11 075 102,1 % 10 892 1,7 %
Tuet ja avustukset 1 148 44,4 % 723 33,1 % 2 584 1 693 152,6 % 2 186 -22,5 %
Vuokratulot 7 062 33,5 % 7 298 32,6 % 21 106 21 287 99,1 % 22 384 -4,9 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 854 13,3 % 1 546 21,8 % 6 435 5 885 109,3 % 7 091 -17,0 %
Muut toimintatuotot 414 25,6 % 109 13,6 % 1 620 1 810 89,5 % 805 124,8 %
TOIMINTATUOTOT 19 476 29,1 % 19 412 29,4 % 66 985 65 788 101,8 % 66 025 -0,4 %
ilman myyntivoittoja 18 605 30,7 % 19 411 32,9 % 60 551 59 903 101,1 % 58 934 1,6 %

Palkat ja palkkiot -24 084 31,9 % -22 098 30,9 % -75 492 -75 074 100,6 % -71 564 4,9 %
Henkilösivukulut -6 984 31,3 % -6 393 30,6 % -22 282 -23 499 94,8 % -20 927 12,3 %
Henkilöstökorvaukset 309 41,0 % 287 32,1 % 753 761 99,0 % 894 -14,9 %
Palvelujen ostot -29 587 33,2 % -28 121 32,4 % -89 188 -83 518 106,8 % -86 737 -3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 726 33,4 % -4 110 34,2 % -11 142 -11 354 98,1 % -12 025 -5,6 %
Avustukset -3 478 32,1 % -3 325 32,7 % -10 850 -10 150 106,9 % -10 172 -0,2 %
Vuokrat -7 332 33,5 % -7 324 33,5 % -21 880 -21 772 100,5 % -21 879 -0,5 %
Muut toimintakulut -261 24,1 % -300 25,2 % -1 083 -1 064 101,8 % -1 190 -10,6 %
TOIMINTAKULUT -75 143 32,5 % -71 384 31,9 % -231 163 -225 670 102,4 % -223 600 0,9 %

TOIMINTAKATE -55 667 33,9 % -51 972 33,0 % -164 178 -159 882 102,7 % -157 575 1,5 %

Verotulot 54 540 36,2 % 51 543 35,3 % 150 761 150 761 100,0 % 145 878 3,3 %
Valtionosuudet 7 440 32,8 % 7 915 32,7 % 22 700 22 700 100,0 % 24 225 -6,3 %
Verorahoitus yhteensä 61 981 35,7 % 59 458 35,0 % 173 461 173 461 100,0 % 170 103 2,0 %

Rahoitustuotot 38 7,6 % 327 38,3 % 500 500 100,0 % 855 -41,5 %
Rahoituskulut -74 -106 15,7 % -1 -1 100,0 % -674 -99,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut -36 -7,2 % 222 122,4 % 499 499 100,0 % 181 175,9 %

VUOSIKATE 6 278 64,2 % 7 708 60,6 % 9 782 14 079 69,5 % 12 709 10,8 %

Poistot -3 742 31,2 % -3 461 33,3 % -12 000 -12 000 100,0 % -10 382 15,6 %
Tilinpäätössiirrot

TILIKAUDEN TULOS 2 536 4 247 -2 218 2 079 2 327



RAHOITUSLASKELMA
Huhtikuu 2012

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
2012/2011

2012 Tot. % 2011 Tot. % Ennuste Budjetti Tot.% 2011 Muutos-%
6 278 64,2 % 7 708 60,6 % Vuosikate 9 782 14 079 69 % 12 709 -23 %
-854 13,3 % -1 172 16,4 % Tulorahoituksen korjauserät -6 435 -5 885 109 % -7 154 -10 %

5 424 162,1 % 6 536 117,7 % TULORAHOITUS 3 347 8 194 41 % 5 555 -40 %

-2 899 18,8 % -5 146 25,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -15 432 -16 902 91 % -20 422 -24 %
0,0 % 25 2,1 % Rahoitusosuudet 300 300 100 % 1 201 -75 %

722 9,5 % 1 292 17,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 580 6 880 110 % 7 543 0 %
-2 177 28,8 % -3 829 32,8 % INVESTOINNIT -7 552 -9 722 78 % -11 678 -35 %

3 247 2 707 -44,2 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -4 205 -1 528 275 % -6 123 -31 %
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Antolainauksen muutokset 0 0 -245
-2 207 1304,4 % 1 137 14,8 % Ottolainauksen muutokset -169 -169 100 % 7 689 -102 %
-2 207 1304,4 % 1 137 15,3 % RAHOITUSTOIMINNAN -169 -169 100 % 7 444 -102 %

KASSAVIRTA

28 871 24 526 Korolliset lainat kauden lopussa 28 221 28 221 31 078
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