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TUUSULAN KUNTASTRATEGIA   
 

Tuusulan kuntastrategia koostuu visiosta vuoteen 2020, neljästä 
näkökulmasta, 13 kriittisestä menestystekijästä, valtuustokauden tavoitteista 
sekä vuositavoitteista. Kuntastrategiasta päätettiin valtuustokauden 
ensimmäisenä vuotena 2009, valtuustokauden tavoitteista vuonna 2010 ja 
vuositavoitteita asetetaan vuosittain. 

   
Kuntastrategian vuositavoitteita valmistellaan vuoden aikana vuoropuheluna  
viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation välillä. Vuoden 2013 tavoitteiden 
valmistelu alkoi alkuvuodesta 2012 toimialoilla ja kunnan johtoryhmässä. 
Tavoitteiden valmistelun pohjana olivat vuonna 2010 hyväksytyt 
valtuustokauden tavoitteet ja valmistelussa huomioitiin viimeaikaiset ja vuoden 
2012 aikana toteutuneet toimenpiteet. Vuoden 2013 painopisteitä käsiteltiin 
kevään valtuustoseminaarissa sekä lautakuntien seminaareissa, joiden 
pohjalta tavoitteita työstettiin edelleen. Kunnan johtoryhmä kokosi esityksensä 
kuntastrategian vuoden 2013 tavoitteiksi loppukesästä. Toimialojen esitykset 
lautakunnille koottiin toimialan omista tavoitteista sekä toimialaa koskettavista 
kuntastrategian tavoitteista. Lautakuntien päätösten pohjalta johtoryhmä 
kokosi tavoitteet kunnanjohtajan esitykseen hallituskäsittelyä varten. Valtuusto 
päättää kuntastrategian vuositavoitteista vuosittain talousarvion hyväksynnän 
yhteydessä.  

 
Kuntastrategian tavoitteita tarkennetaan toimialojen laatimissa kuntastrategian 
toimeenpanosuunnitelmissa (toimialojen tavoitteet) sekä erillisstrategioissa. 
 

TUUSULAN VISIO 2020 

Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perheitä tukeva 
ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan 
kuntamaisema vesistöineen perustuu kehittyvien 

keskusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen. 
Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat kulttuuri, erinomainen 
sijainti ja toimiva liikenneverkko, pientalovaltaisuus, 

laadukas ympäristö, hyvät palvelut, seudullinen 
yhteistyö, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja 

vahva talous. 
 
Kuntarakenneuudistuksessa Tuusulaa kehitetään itsenäisenä vahvana 
peruskuntana kolmessa keskuksessa hakien taloudellista ja toiminnallista 
lisäarvoa seutuyhteistyöstä ja metropoliratkaisusta. 
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Visio, näkökulmat ja kriittiset menestystekijät 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Asiakas ja kuntalainen 

Kriittiset menestystekijät 

Kriittiset menestystekijät 

Henkilöstö ja talous 

Kriittiset menestystekijät 

Toimintaperiaatteet ja -rakenteet 

Kriittiset menestystekijät 
Uudistuminen ja oppiminen 

VV  II  SS  II  OO  

22002200  

1. Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut 
2. Laadukas ja monipuolinen asuminen 
3. Ydinkeskustojen kehittäminen 
4. Ympäristö ja liikenne 
5. Moderni yhteisöllisyys 

6. Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 
7. Koulutus ja osaaminen  
8. Uusien toimintatapojen käyttöönotto 

kuntapalvelujen tarjonnassa 

9.    Kunnan kehitystä tukeva 
maapolitiikka ja yhdys-
kuntasuunnittelu 

10. Toimiva ja läpinäkyvä 
päätöksenteko, kuntalaisten 
osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistaminen 

11. Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
12. Vahva ja vakaa  kuntatalous 
13. Taloudellisen ja toiminnallisen 

lisäarvon saaminen 
strategisista kumppanuuksista 
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Asiakas ja kuntalainen (näkökulma) 
 

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä) 
Asiakkaan ja kuntalaisen vaatimukset kunnan palvelutasolle kasvavat jatkuvasti, 
vaikka kunnan palvelutaso on tällä hetkellä verraten korkea ja asiakastyytyväisyys 
hyvä. Keskeisille palveluille on laadittu palvelukriteerit. Palvelut järjestetään 
alueperiaatteella lähellä käyttäjiä. Kuntavertailujen ja asiakastyytyväisyyskyselyjen 
avulla seurataan palvelujen kustannus- ja laatutasoa. 

Palvelutarve muuttuu väestönkasvun ja väestörakenteen suhteessa. Kuntalaisia 
kannustetaan omatoimisuuteen.  

Palvelujen tuotanto- ja/tai järjestämiskustannukset pidetään lähikuntiin verrattuna 
kilpailukykyisinä. Palvelutavoitteita asetettaessa on huomattava, että kunnan 
palvelujen kustannuskehitys ylittää tulopohjan kasvun ja investointitarpeet ovat 
suuremmat kuin tulorahoitusmahdollisuudet. 
 
Valtuustokauden tavoite 

Koulu- ja päivähoitoverkkoa tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena. 
Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakennetta kehitetään valtuuston hyväksymän 
NHG:n toiminta- ja tilaselvityksen mukaan, jossa tarkoituksessa 

- Riihikallion palvelukeskuksen kaava on hyväksytty, toteuttamisesta sovittu ja 
rakentaminen käynnistynyt, asumispalvelupaikkojen lisäämiseen sitoudutaan 

- Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja 
konkretisoitu ja kaavalliset ratkaisut tulee valtuustokauden aikana toteuttaa. 
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman sijaintipaikka- ja periaateratkaisut raken-
tamisesta on tehty, kaavamuutostyö käynnistetty ja hankesuunnitelma valmistunut. 
Valtuusto on linjannut: nykyinen saneerataan ja laajennetaan nykyiselle paikalleen. 

- Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajennusta varten tarvittavat tontti- ja 
kaavaratkaisut ovat valmiina kuluvalla valtuustokaudella.  

Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

1. Jokelan sosiaali- ja 
terveysaseman tontin 
laajentamismahdollisuu-
det on selvitetty ja 
asemakaava laadittu. 

Selvitys laajentamis-
mahdollisuuksista on 
valmistunut ja asemakaava 
hyväksytty 11/2013 
mennessä. 

Kuntakehitysjohtaja 

2. Etelä-Tuusulan sosiaali- 
ja terveysaseman 
hankesuunnitelma ja 
asemakaava on 
hyväksytty. 

Hankesuunnitelma on 
hyväksytty 6/2013. 
Asemakaava on valmisteilla 
siten, että kaava on 
hyväksytty 6/2014. 

Kuntakehitysjohtaja 
Tekninen johtaja 
Sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja 
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3. Vanhusten 
asumispalvelupaikkoja 
lisätään valtuuston 
hyväksymän 
palvelurakenneselvityk-
sen (NHG) mukaisesti. 

Riihikallion 
palvelukeskuksen 23-
paikkainen asumisyksikkö 
on mahdollista ottaa 
käyttöön 2014 alusta. 

Sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja 

4. Palveluverkkoselvityk-
sen mukaiset hankkeet 
koulu- ja 
päivähoitotilojen 
parantamiseksi etenevät 
kaikissa 
kuntakeskuksissa. 
Tehdään tarvittavat 
päätökset palveluverkon 
muuttamiseksi. 

- Kellokosken 
yhtenäiskoulun suunnittelu 
on valmistunut (sisältää 
Kellokoski-tilat järjestöjen 
käyttöön, kaavamuutos 
valmisteilla, nykyisen tien 
linjaus siirtyy). 
- Jokelan päiväkodin 
purkamisen/ Pertun koulun 
yhteyteen rakennettavan 
päiväkodin aikataulu on 
päätetty. 
- Uuden Rykmentinpuistoon 
sijoittuvan lukiorakennuksen 
hankesuunnitelma 
valmistuu. 
-Paijalan ja Hyökkälän 
viipalekoulujen korvaamisen 
hankesuunnitelmat 
valmistuvat. 

Kasvatus- ja 
sivistystoimen johtaja 
Kuntakehitysjohtaja 
Tekninen johtaja 

 

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä) 
Väestönkasvun ennusteiden pohjalta Tuusulan asuntorakentamisen määrän 
voidaan olettaa pysyvän jatkossakin korkealla tasolla. Pientaloasumisen 
edellytyksistä huolehditaan. Asuntorakentamisessa kannustetaan entistä 
energiatehokkaampaan rakentamiseen. 

Rykmentinpuiston alueen toteutuminen mahdollistaa monipuolisen 
asuntorakentamisen Hyrylän keskusta-alueella. Alue toteutetaan niin rakentamisen 
kuin ympäristön puolesta korkeatasoisena. 

Asuntokannan mukautuminen asumistoiveiden nopeisiin muutoksiin on hidasta. 
Vanheneva kiinteistökanta vaatii peruskorjaustoiminnan kehittämistä, asuntojen 
muutostöiden lisäämistä ja lisäinvestointeja erityisesti esteettömyyden parantami-
seen. Asuntorakentamisessa tulee varautua väestön ikääntymiseen. Hyvinvointi-
palvelukeskus lisää ikääntyvän väestön mahdollisuuksia asua kotona tai kodinomai-
sessa ympäristössä pidempään. Hyvät asunto-olot ja erityisesti asumisen laatu-
tekijät ovat yksi kunnan tärkeistä kilpailutekijöistä ja edellytys elinkeinoelämän 
kehittymiselle. 
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Valtuustokauden tavoite 

Kunnan väestönkasvu noin 2 % vuodessa (keskimäärin 10 vuoden aikajänteellä), joka 
toteutuu seuraavilla edellytyksillä: 
- laadukkaan ja monipuolisen asumisen lähtökohta on kaavoittaminen, joka huomioi 
erilaiset elämäntilanteen tarpeet  
- turvaamalla tasainen omakotitonttien tarjonta Tuusulan vision mukaisesti: 
pientalovaltainen kunta 
- tonttituotantoketjun sujuvoittamisella, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan 
tonttivirran, myynnissä vuosittain  100 omakotitonttia 
- tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja 
- mahdollistamalla ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja 
- toteuttamalla asuntopoliittinen aiesopimus edellyttäen, että valtio toimii lupaustensa 
mukaisesti ja hyödyntämällä tässä yhteydessä valtion tukimuodot 
(ympäristöministeriön infra-avustukset, valtion korkotukilainat sekä korjaus ja energia-
avustukset) 
- Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksytään vuonna 2011 ja alueen ensimmäisten 
asemakaavojen laadinta käynnistyy. 
 
Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

5. Lahelanpellon 
asemakaavoitus tuottaa 
omakotitontteja 
luovutettavaksi. 

 

Kaavoituksen 
kärkihankkeiden 
eteneminen.: 
Lahelanpelto II 
Autiorinne 

Kuntakehitysjohtaja 

6. Rykmentinpuiston 
maankäyttösopimukset 
on valmisteltu, 
asemakaava hyväksytty 
ja toteutusmallit haettu. 

Maankäyttösopimukset on 
valmisteltu päätöksentekoa 
varten. 
Asemakaava on valmisteilla 
siten, että kaava on 
hyväksytty 6/2014. 
Toteutusmalleja ja 
toteutusta koskevat 
päätökset tehty 
kunnanhallituksessa. 

Kuntakehitysjohtaja 

 

 

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä) 
Kehittämällä ydinkeskustojen vahvuuksia niiden omista lähtökohdista voidaan 
vaikuttaa kaupallisten palvelujen kehittymisedellytyksiin, kunnan sisäisen ja 
ulospäin suuntautuvan liikenteen sujuvuuteen sekä keskusta-alueiden ja sen myötä 
taajamien toimivuuteen ja viihtyvyyteen.  

Keskustojen kehittämistoimikunnat kokoavat kaavoituslautakunnan ja 
kunnanhallituksen apuna eri intressitahoja yhteiseen suunnitteluprosessiin. 
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Valtuustokauden tavoite 

Suunnittelutyö tehdään rakenne- ja toimintamallien avulla, jotka mahdollistavat 
nopean tavan suunnitella ja kehittää ydinkeskustoille vaihtoehtoisia malleja, 
huomioiden keskustojen palvelut ja rakentaminen.  

Hyrylän keskustan kaavarunko (Hyrylän keskustan yleissuunnitelma)  

Kellokosken osayleiskaava on vahvistettu ja Kellokosken ydinkeskustan 
asemakaavoitus käynnistynyt kuluvan valtuustokauden aikana. 

Jokelan keskustan meneillään olevat asemakaavat hyväksytään. 

Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

7. Hyrylän keskustan 
hankekaavat ja 
kaupallisten palveluiden 
kehittäminen etenevät 
keskustan 
yleissuunnitelmassa 
hyväksytyillä 
periaatteilla. 

Kaavoituksen 
kärkihankkeiden 
eteneminen: 
Hyryläntie-Hämeentie 
Kauppatie 1 
Kauppatie 2  

Kuntakehitysjohtaja 

8. Jokelan ja Kellokosken 
keskustoja kehitetään 
hankekaavoina lisäten 
asuin- ja 
palvelurakentamista 
osayleiskaavojen 
mukaisesti. 

Kaavoituksen 
kärkihankkeiden 
eteneminen: 
Kellokosken keskusta 
Jokelan sosiaali- ja 
terveysasema 

Kuntakehitysjohtaja 

 

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä) 
Rakentamista, liikennesuunnittelua ja alueiden käyttöä tarkastellaan hyvän 
ympäristön säilyttämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Kestävän kehityksen 
periaatetta pidetään suunnittelun keskeisenä lähtökohtana. Ympäristöllä 
tarkoitetaan sekä luonnon- että kulttuuriympäristöä. Vastuu ympäristöstä koskee 
myös rakennettua ympäristöä ja haja-asutusalueiden vesihuoltoa. 

Tavoitteena on, että vesistöt - Tuusulanjärvi, Tuusulanjoki, Rusutjärvi, Palojoki ja 
Keravanjoki - ovat kuntalaisten käytettävissä virkistykseen ja vedet ovat 
uimakelpoisia.  

Liikenne on sujuvaa ja turvallista ja ottaa huomioon ajoneuvo- ja kevyen 
liikenteen, myös liikuntarajoitteiset. Liikennesuunnittelussa ja sen 
toteutuksessa otetaan huomioon eri väestöryhmien esteettömän omatoimisen 
liikkumisen näkökulma. Selvitetään joukkoliikenteen seudullinen järjestelmä. 
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Valtuustokauden tavoite 

Tuusulan liikennettä tulee tarkastella alueellisena kokonaisuutena. Sekä keskusten 
että niiden välisten poikittaisliikenteen toimivuutta tulee tarkastella yhdessä 
ympäristökuntien kanssa.  
Koskenmäen kiertoliittymää on parannettu rakentamalla ohituskaistat. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja miljööt selvitetään. 
Seudullisen (kumipyörä) joukkoliikenteen vaihtoehtoiset ratkaisumallit (ml Sampo, 
HSL) ja niiden kustannusvaikutus kunnalle on selvitetty ja tehty päätös etenemisen 
jatkoaikataulusta. 
Ehdotukset raideliikennevaihtoehtojen linjauksiksi on tehty.  
Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

9. Kaavoitetaan asuinalueita 
valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteide
n periaatteiden 
mukaisesti tukeutuen 
Jokelassa 
rautatieliikenteeseen ja 
Kellokoskella ja 
Hyrylässä 
bussiliikenteeseen. 

Kaavoituksen 
kärkihankkeiden 
eteneminen: 
Kartanon alue ja 
Kellokosken keskusta 
Asiakastyytyväisyyskysely 
Matkustajalaskennat 

Kuntakehitysjohtaja 
Tekninen johtaja 

10. Koskenmäen liittymän 
tiesuunnitelma on valmis. 

Tiesuunnitelma valmis 
vuonna 2013. 

Tekninen johtaja 

11. Tuusulan kunnan 
tavoitteet 
liikennejärjestelmän 
kehittämisessä on otettu 
huomioon seudullisissa 
liikennejärjestelmän 
tarkasteluissa 
maakuntakaavassa, 
HLJ:ssä ja KUUMA-
kehityskuvassa. 

Seudullista 
liikennejärjestelmää 
koskevat suunnitelmat 
sisältävät Tuusulan 
asettamat keskeiset 
tavoitteet: 
Ratalinjaus Hyrylän kautta 
ja alueellisen 
joukkoliikenteen 
kehittäminen. 

Kunnanjohtaja 
Tekninen johtaja 
Kuntakehitysjohtaja 

12. Ilmastonmuutoksen 
ehkäisy otetaan osaksi 
kunnan päätöksentekoa. 

Ilmastonmuutoksen 
ehkäisy huomioidaan 
yhdyskuntarakenteen, 
liikenteen ja 
joukkoliikenteen 
suunnittelussa. 
Selvitetään 
ekotukihenkilötoiminnan 
käynnistäminen kunnassa 
12/2013 mennessä. 

Kunnanjohtaja 
Kuntakehitysjohtaja 
Tekninen johtaja 
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Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä) 
 
Kunta on yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa niiden järjestäessä 
toimintaa asukkaille. Yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta korostetaan. Edistetään 
kuntalaisten mahdollisuuksia saada kansainvälisiä vuorovaikutussuhteita ja tuoda 
esiin tuusulalainen näkökulma myös EU-kansalaisena.  

Tuusulalla on vahva identiteetti, johon kuntalainen voi samaistua. Tuusulalainen 
tuntee kotiseutunsa ja on juurtunut omaan kotikuntaansa.  
Monipuolinen kulttuuritoiminta ja erilaiset tapahtumat elävöittävät kuntalaisten 
arkea ja lisäävät modernia yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että jokainen 
tuusulalainen elää ja kokee enemmän Tuusulassa. 

Moderni yhteisöllisyys toteutuu myös hyvinvointipalvelukeskuksen sekä 
Rykmentinpuiston kylätalojen ja muiden julkisten rakennusten myötä. 
 

Valtuustokauden tavoite 

Kunta tukee yhteisöllisyyttä vaalimalla sitä, että Tuusula on hyvä, yhteisöllinen paikka 
elää mm. tukemalla liikuntaa, urheilua, kulttuuria jne. 
Kaavoituksessa on huomioitava yhteisöllisyyden tarpeet mm. kylätalot, kyläillat, 
nuorisotilat, lasten leikkipihat, koirapuistot ja ihmisten luontevat kokoontumispaikat. 
 
Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

13. Tuusula 370 vuotta -
juhlavuoden 
tapahtumissa 
kuntalaiset pääsevät 
tutustumaan paremmin 
omaan kotikuntaansa ja 
sen kulttuuriperintöön. 
Tapahtumat lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja omaan 
kotikuntaan 
sitoutumista. 

Virtuaali-Tuusula 
nettisivusto avataan 7/2013 
mennessä.  
5/2013 saksalainen viikko 
yhdessä ystävyyskunta 
Cellen piirikunnan kanssa. 

Kasvatus- ja 
sivistystoimenjohtaja 
Kunnanjohtaja 

14. Kulttuuri- ja 
liikuntapalveluiden 
käyttäjäprofiilin 
laajentaminen ja 
käyttäjätasa-arvon 
lisääminen resurssien 
jaossa. 

Kävijämäärät 
Käyttäjäprofiilit 
Resurssien jako 

Kasvatus- ja 
sivistystoimenjohtaja 
Talousjohtaja 
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Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma) 

 

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä) 
Kunnan strategisena tavoitteena on vähintään 100 %:n työpaikka-omavaraisuus. 
Tavoitetilanteessa vuonna 2025 kunnassa on 51 000 asukasta ja 26 000 
työpaikkaa. Noin kolmasosa työpaikoista sijoittuu varsinaisten työpaikka-alueiden 
ulkopuolelle keskustoihin ja asuntoalueille. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan 
vähintään 200 ha uutta työpaikkatonttimaata työpaikka-alueilta. Tämän lisäksi 
keskusta- ja asuntoalueiden kaavoituksessa on osoitettava riittävät liike- ja 
palvelurakennusten varaukset. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoamiseksi todellinen 
kaavoitustarve on näin huomattavasti laskennallista tarvetta suurempi.  

Tulevaisuudessa Tuusulassa on kolme seudullisesti merkittävää työpaikka-aluetta: 
Sula, Focus ja Lahdentien työpaikka-alueet. Suuret ja tiiviit työpaikka-alueet 
keskusten läheisyydessä mahdollistavat monipuolisemman yritysrakenteen ja 
yritysten syvemmän erikoistumisen. Sulan ja Focus-alueiden toteutuminen 
suunnitelmien mukaan on edellytyksenä työpaikkaomavaraisuustavoitteen 
saavuttamiseen. Kellokosken ja Jokelan työpaikka-alueet tukevat taajamarakenteen 
monipuolista kehitystä. 
Valtuustokauden tavoite 

Luodaan käytännön edellytykset elinkeinoelämälle lisätä työpaikkojen määrää. 
Autetaan yrittäjää sijoittumaan Tuusulaan ja parannetaan yrittäjän asiakaspalvelua 
kunnan taholta. Lisäksi kunnan tulee olla luotettava ja aktiivinen sopimuskumppani. 
Yritykset ja yrittäjät saavat kyselyynsä palautteen/vastauksen viikon sisällä. 
Edetään kohti  työpaikkaomavaraisuustavoitetta 100 % (vuoteen 2025 mennessä). 
FOCUS-alueen, SULAn ja Tuomala II-osayleiskaavat on hyväksytty, maapoliittiset 
ratkaisut tehty ja asemakaavoitus käynnistynyt. 
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15. FOCUS- alueen 
osayleiskaava on 
hyväksytty ja 
asemakaavoitus on 
käynnistetty 
osayleiskaavan 
pohjalta. Valmistellaan 
toteutusmalli Kehä IV:n 
toteutukselle. 

Osayleiskaava 
hyväksymiskäsittelyyn 
12/2013.  
Asemakaavatyö on 
käynnistynyt. 
Toteutusmallin sisältö ja 
eteneminen. 

Kuntakehitysjohtaja 

16. Työpaikka-alueiden 
kaavoitus etenee 
kaavoitussuunnitelman 
mukaisesti. 

Kaavoitussuunnitelman 
kärkihankkeiden 
eteneminen: Kulomäentien 
työpaikka-alue, Ristikiven, 
Ridasjärventien ja 
Rajalinnan työpaikka-
alueiden laajennukset 

Kuntakehitysjohtaja 
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17. Toteutetaan ja 
seurataan 
elinkeinopoliittista 
aiesopimusta 2013-
2014. 

Aiesopimukseen kirjattujen 
tavoitteiden toteutuminen. 

Kuntakehitysjohtaja 

 

 

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä) 
 

Osaaminen on kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkein pääoma. Väestönkasvun 
seurauksena kasvatus- ja koulutuspalvelujen asiakasmäärä kasvaa n. 1500:lla 
vuoteen 2020 mennessä. Väestörakenteen muutos ja työelämän kasvavat 
vaatimukset korostavat elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tarvetta. Tuusula 
sijaitsee Suomen kansainvälisimmällä alueella. Tämä vaikuttaa kasvatus- ja 
koulutuspalvelujen kysyntään ja on huomioitava palvelujen kehittämisessä.  

Uudet opetussuunnitelmat asettavat uusia vaatimuksia henkilöstölle ja tiloille. 
Rakenteiden on vastattava nykyajan vaatimuksia. 

Koulutusjärjestelmän kehittäminen on verkoston rakentamista, rajojen ylittämistä, 
hallinnollisten esteiden poistamista ja alueellista yhteistyötä.  Tuusulan keskeisen 
sijainnin ansiosta tuusulalaisilla on koko pääkaupunkiseudun tarjonta 
käytettävissään.  

Koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö on organisoitunutta ja tavoitteellista. 
Koulutusjärjestelmä – elinkeinoelämä – työvoima –kolmiyhteys toimii. 

Tuusula vetää puoleensa korkean koulutustason omaavaa väestöä. 
Rykmentinpuistoon suunnitellaan osaamiskeskus, johon keskittyy korkeatasoisia 
kasvatus- ja opetuspalveluja, toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja taiteen 
perusopetusta.  

Kasvatus- ja opetusverkon rakenteet ovat pedagogisesti perusteltuja, taloudellisesti 
kestäviä, ja järjestelmä palveluverkostoineen pystyy nopeasti mukautumaan 
muuttuviin tarpeisiin. 

 
Valtuustokauden tavoite 

Tuusulan  koulutusvetovoiman kasvattaminen. Koulut ovat vetovoimaisia sekä 
oppilaitoksina että työpaikkoina. 
Hyrylän lukiota ja osaamiskeskusta koskevat ratkaisut tehty (sijainti, toimintamuoto ja 
toimintamalli sekä rahoitus jne.) 
Valtuustokauden lopussa kunnassa on edelleen kolme lukion toimipistettä. 

Turvallisuussuunnitelmat on otettu käyttöön koko kuntaorganisaatiossa kuluvan 
valtuustokauden aikana. 
Edellisen Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kyläkouluverkko säilytetään. 
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18. Tuusulan lukiota 
koskevat strategiset 
valinnat on tehty. 

 

Päätökset palveluverkosta 
on tehty ja hallinnon 
rakenne luotu. 

Kasvatus- ja 
sivistystoimen johtaja 

19. Vuoden 2013 alussa 
voimaan tulevan 
yhteiskuntatakuun 
toteutuminen 
Tuusulassa. 

Suunnitelma 
yhteiskuntatakuun 
toteuttamisesta toteutuu. 
Koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolelle jääneiden 
nuorten osuus. 

Kasvatus- ja 
sivistystoimenjohtaja 
Sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja 

20. Modernin oppimisen ja 
sitä tukevan 
oppimisympäristön ja 
välineistön luominen 

Toteutuneet muutokset 
välineistössä, 
oppimisympäristössä ja 
toimintatavoissa. 
TVT-hankkeen seuranta. 

Kasvatus- ja 
sivistystoimen johtaja 
Talousjohtaja 
 

 

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa 
(8. kriittinen menestystekijä) 

Kireänä pysyvä kuntatalous, kansantalouden kokonaisveroasteen 
alentamistavoitteet sekä kasvava palvelukysyntä pakottavat kunnan 
jatkuvasti etsimään taloudellisempia ja tehokkaampia tapoja järjestää 
kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Kunnan oma tuotantojärjestelmä 
pidetään kunnossa. Ostopalvelujen osuus palvelujen tarjonnassa 
lisääntyy.  

Palvelujen uudet järjestämistavat asettavat vaateita kunnan suunnittelu- ja 
ohjausjärjestelmälle (ostotoiminnan ohjaus, laadunvalvonta ja laskentatoimi), 
jotta kunta voi perustaa päätöksensä relevanttiin tietoon. Palveluyritysten 
syntymistä ja toimintaa edistetään.  

Palvelujen järjestämistapaa on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti. 
 
Valtuustokauden tavoite 

Kunta panostaa kilpailutuksen osaamiseen, siten että se tukee myös uusien 
palvelutuottajien syntymistä.  
Kunnan oman palvelutuotannon ohella käytetään ostopalveluja palvelutason ja 
kustannusrakenteen pitämiseksi kilpailukykyisenä.  
Hyrylän hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu (Ks. 1. 
kriittinen menestystekijä.) 
Ns. hintalappujen käyttö selvitetty kuvaamaan kuntalaisille, mitä kunnallinen palvelu 
maksaa. 
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21. Rykmentinpuisto 
toteutetaan 
projektimuodossa. 

Projektiorganisaatio luotu 
ja toteuttaa toimenpiteitä.                 

Kuntakehitysjohtaja 
Tekninen johtaja 

22. Kunnan ICT-strategia 
valmistuu. 

Strategia laadittu 12/2013 
mennessä. 

Talousjohtaja 

23. Tarkastellaan kunnan 
toimintojen sisäisiä ja 
ulkoisia tuottamis- ja 
organisointimuotoja.  

Arviointi ja uuden 
kuntastrategian mukainen 
toimenpidesuunnitelma on 
laadittu 12/2013 
(tarkasteltavat kohteet 
määritelty). 

Kunnanjohtaja 
Johtoryhmä 

24. Kaikki toimialat kattava 
palveluverkko-
suunnitelma valmistuu.  

 

Suunnitelma viety 
päätöksentekoon 12/2013 
mennessä. 

Kunnanjohtaja 
Johtoryhmä 

 
Toimintaprosessit ja rakenteet (näkökulma) 

 
Kunnan kehitystä tukeva maapolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu 
(9. kriittinen menestystekijä) 

Väestön ja työpaikkamäärien sekä liikenteen kasvun hallinta ja toisaalta hyvän 
ympäristön rakentamisen ja säilyttämisen tavoitteet asettavat erityisiä vaati-
muksia maankäytön suunnittelulle. Kytkennät kuntatalouden kehitykseen ovat 
niin ikään kiinteät. Maanhankinnan, kaavoituksen ja rakentamisen kokonais-
prosessien hallinta varmistaa edellytykset hyvän ja kokonaistaloudellisesti 
toimivan yhdyskuntarakenteen syntymiseen ja säilymiseen. 

Aktiivisen maanhankinnan tavoitteena on paitsi määrä myös laatu sekä 
taajama- ja palvelurakenteen tiivistys. Maan hankinta-, jalostus- ja myyntihinta 
nousevat kysynnästä johtuen jatkuvasti, siksi maata tulee käyttää tehokkaasti.  
Yhdyskuntasuunnittelun laatuun panostetaan ja suunnitteluresurssit taataan. 
Työpaikkatonttitarjonta saatetaan uuden työpaikkaomavaraisuustavoitteen 
tasolle. 

Valtuustokauden tavoite 

Kunnan yleiskaavatyö etenee suunnitellusti: 
- luonnos 2011 
- ehdotus 2012 
- hyväksyminen 2013 
Yleiskaavatyön yhteydessä ratkaistaan kunnan liikenneverkko ja viheralue- sekä 
kulttuuriympäristöstrategia. 
Tonttituotantoketjun sujuvoittaminen, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan tonttivirran 
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- myynnissä vuosittain vähintään 100 omakotitonttia 
- tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja 
- ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja 
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25. Yleiskaava 2040 
luonnos on ollut 
nähtävillä ja ehdotuksen 
valmistelu käynnistynyt. 

Luonnos käsitelty 10/2013 
mennessä ja ehdotuksen 
valmistelu käynnistynyt 
12/2013 mennessä. 

Kuntakehitysjohtaja 

26. Kaavoitustoimenpiteitä 
suunnataan kunnan 
omistamille alueille. 

Tehdyt toimenpiteet ja niiden 
sisältö: 
Lahelanpelto 
Häriskivi 
Anttilanranta 
virkistysaluesuunnitelmineen 
Rykmentinpuisto 
Kellokosken keskusta 
Kartanon alue 

Kuntakehitysjohtaja 

27. Maapoliittiset 
toimenpiteet 
suunnataan kunnan 
kehityksen kannalta 
tärkeimmille alueille. 

Toteutetut toimenpiteet 
maanhankinnan ja 
sopimisen osalta. 
On laadittu arviointi 
toteutettujen maapoliittisten 
toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta 12/2013 
mennessä. 

Kuntakehitysjohtaja 

 

Toimiva ja läpinäkyvä päätöksenteko, kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (10. kriittinen menestystekijä) 

Toimivan päätöksenteon edellytyksinä ovat päätöksenteon pohjaksi 
vaihtoehtoja tuottava, asiantunteva valmistelu, ajantasaiset ja selkeät 
johtosäännöt sekä kuntalaisten ja kunnan toimiva vuorovaikutus. Tavoitteena 
on toimiva, tehokas ja avoin päätöksenteko, jossa kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet turvataan. Valmistelua, päätöksentekoa ja 
toimeenpanoa kehitetään omina prosesseina vuorovaikutuksessa keskenään.  

Kunnalla on toimivat ja tiiviit suhteet kunnan alueella toimiviin eri alojen 
järjestöihin.  

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan. Kunta 
tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja hankkeistaan sekä järjestää 
mahdollisuuksia osallistua niiden suunnitteluun. Verkkoasiointia kehitetään. 
Kuntalaisaloitteisiin vastataan 3 kuukauden sisällä. 
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Valtuustokauden tavoite 

Kunnan www-sivut (ml. ruotsin- ja englanninkieliset) sivut on uudistettu. 
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28. www-sivujen jatkuva 
sisällöllinen ja 
visuaalinen 
kehittäminen sekä 
vuorovaikutteisten 
palveluiden lisääminen. 
Verkkopalvelumahdolli-
suuksien lisääminen. 

Sivujen kävijäseuranta ja 
uusien vuorovaikutteisten 
palveluiden käyttö sekä 
toteutuneet verkkopalvelu-
mahdollisuudet 
 

Kunnanjohtaja 
Johtoryhmä 

29. Uusien 
luottamushenkilöiden 
koulutuksessa ja 
perehdytyksessä 
onnistutaan sujuvan 
yhteistyön 
varmistamiseksi. 

Pidettyjen koulutus- ja 
perehdytystilaisuuksien 
määrä ja laatu, 
osallistumisprosentti. 

Kunnansihteeri 
 

 

 

Henkilöstö ja talous (näkökulma) 

 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä) 
Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidon kehittämisestä pidetään hyvää huolta 
panostamalla koulutukseen ja työssäoppimiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista 
huolehditaan ennakoivasti kehittämällä pitkäjänteisesti työympäristöjä, työkykyä 
edistävää toimintaa, työterveyshuoltoa ja työsuojelua.  

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä huolehditaan koulutuksen keinoin.  

Työnantajana kunta on arvostettu ja vetovoimainen.  

Henkilöstösuunnittelussa ennakoidaan palvelutoiminnan muutokset ja eläkkeelle 
siirtymisten vaikutukset. Kunnan henkilöstöpolitiikka on pitkäjänteistä ja edistää 
toimintaympäristön muutoksiin sopeutumista ottaen huomioon vaihtoehtoiset 
palvelujen tuotantomahdollisuudet. Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön 
kanssa hyvää yhteistoimintamenettelyä noudattaen. 
 
Valtuustokauden tavoite 

Laaditaan osana henkilöstöpolitiikkaa ”Tuusulassa osataan” – 
henkilöstökoulutuslinjaus, joka määrittää työnantajan maksaman 
henkilöstökoulutuksen periaatteet ja kunnan tukimuodot henkilöstön omaehtoiselle 
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kouluttautumiselle ja ammattitaidon ylläpidolle. Taataan jokaiselle kunnan 
vakituisessa palveluksessa olevalle tarpeen mukainen ja eri toimialojen välillä 
tasavertainen kouluttautumismahdollisuus. 
Henkilöstön työmotivaation kohottaminen.  Jotta työmotivaatiota saada kohotettua, 
johtamistaitoja on kehitettävä. Rekrytoinnissa on keskitettävä huomiota esimies- ja 
johtamistaitoihin. 
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30. Osaamisen johtamisen 
uusi toimintamalli on 
otettu käyttöön ja  
yhteiset osaamisen 
kehittämistarpeet on 
määritelty ja 
toimenpiteet aloitettu. 

Osaamisen johtamisen 
toimintamalli on otettu 
käyttöön 1/2013. 
Kehittämistoimenpiteet 
määritelty ja toimenpiteet 
aloitettu 12/2013. 

Henkilöstöjohtaja 
 

31. Työhyvinvointi on 
parantunut: 
 

- Lyhyiden sairauspoissolojen 
(1-3 päivää) määrä on alle 2,4 
(v. 2011 2,48) 
- Henkilöstökyselyn tulos 
työhyvinvointimittarilla on 
vähintään 3,75 (v. 2011 3,64) 
- Työhyvinvointisuunnitelmat 
on otettu käyttöön kuntatasolta 
yksikkötasolle. 

Sairauspoissaoloseuranta 
Henkilöstökyselyn tulos 
2011ja 2013. 
Työhyvinvointisuunnitelmat 
otettu käyttöön 12/2013. 

Henkilöstöjohtaja 
Toimialajohtajat 

32. Palkitsemisen 
kehittämisohjelma on 
tehty ja toimenpiteet 
aloitettu 

Kehittämisohjelma valmis ja 
toteuttaminen aloitettu 
12/2013 mennessä. 
 

Henkilöstöjohtaja 
Toimialajohtajat 

33. Sisäisen viestinnän 
kanavien jatkuva 
kehittäminen sekä 
kunnan strategisia 
tavoitteita tukeva 
viestintä 

Sisäisen viestinnän 
kanavien ja keinojen 
tarkastelu, 
henkilöstökyselyn tulokset 

Kunnanjohtaja 

 

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä) 
Väestönkasvun ansiosta Tuusulan verotulojen kehittyminen on vuosien saatossa 
ollut selvästi nopeampaa kuin keskimäärin Suomessa. Väestönkasvun turvaaminen 
on jatkuva haaste ja edellytys kunnan vakaalle taloudelle. Verraten nopean 
väestönkasvun ja palvelukysynnän kasvun tilanteessa kunnan palvelutaso on kyetty 
pitämään hyvänä. Kunnan väestönkasvu on väliaikaisesti hidastunut rakentamisen 
vähyyden vuoksi, mutta rakentamismäärien noustessa myös väestönkasvu elpyy. 
Kuntalaisten työllisyystilanne ja tulokehitys ovat olleet hyvät.  
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Pitkällä tähtäimellä käyttötalousmenojen kasvu ei voi ylittää verotulojen ja 
valtionosuuksien (= verorahoituksen) kasvua. Uudenlaisten rahoitusratkaisujen ja 
palvelurakenteiden löytäminen talouden tasapainottamisvälineeksi on tärkeää. 
Palvelujen käyttäjien maksuosuutta arvioidaan yhtenä vaihtoehtona. 
Kunnan tulevien vuosien väestönkasvu tuo mukanaan investointitarpeita, joiden 
rahoittaminen ilman vierasta pääomaa on mahdotonta. Asukasta kohden lasketut 
käyttötalousmenot ovat noususuunnassa.   

Kunnan omaisuuden osalta tehdään tarvittaessa erillisarviointeja. 
Kiinteistökohtaisen pitkän aikavälin käyttö-/realisointisuunnitelman tekeminen 
helpottaa niin talouden tasapainottamista kuin tilahallintaakin. Toisaalta talouden 
tasapainon rakentaminen tonttien ja muun käyttöomaisuuden myynnin varaan tuo 
mukanaan suuria vuosittaisia heilahteluja. 

Pitkän aikavälin menestymisen edellytyksenä on suunnitelmallinen toiminta ja 
tiukka talousohjaus, jolloin kunnan kehittymisedellytykset säilyvät talouden 
kannalta hyvinä.  

 
Valtuustokauden tavoite 

Tuotantoketjun tehostaminen siten, että käytetään mm. tehokkaampia, vaihtoehtoisia 
palveluita.  

Vuosibudjetti laaditaan realistisesti budjetointihetkellä käytössä olevien tietojen 
pohjalta. Palvelukriteerien puitteissa palvelujen tulee toteutua tasavertaisesti. Palvelut 
rahoitetaan verotuloilla ja palvelumaksuilla.  
Tontinmyynnin tehostaminen. (ks. kriittinen menestystekijä 2). 
Turvataan investointihankkeiden realistinen aikataulutus joko rahastointijärjestelmällä 
tai pienentämällä kunnan velkamäärää rahoitustilanteen sen salliessa, tai 
realisoimalla omaisuutta sekä tutkimalla kaikki eri vaihtoehdot Tuusulan kunnan 
kiinteistöt Oy:n taloudelliseksi hyödyntämiseksi. 
Kunnan omaan toimintaan tarpeettomat kiinteistöt myydään. 
  
Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

34. Kulutetun energian 
määrä pienenee kunnan 
kiinteistöissä 1 %. 

- Käytetty energiamäärä 
(MWh / m³ / v) olosuhteet 
huomioon ottaen (vuotuinen 
lämpösumma) 
- Kunta on solminut Työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa 
palvelukiinteistöjään koske-
van energiatehokkuussopi-
muksen 12/2013 mennessä. 
-Kunnassa toimii eri 
hallinnon alat kattava 
energiatehokkuustyöryhmä 

Tekninen johtaja 
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35. Kiinteistöt käytössä  
> 98 % 
 

Käytössä olevat kiinteistöt / 
kaikki kiinteistöt 

Tekninen johtaja 

36. Kunnan kiinteistösalkku-
suunnitelman 
toteuttaminen: Tehty 
uusi esitys 
luovutettavista 
kiinteistöistä. 

Salkutus (pidettävät, 
kehitettävät, myytävät) 
toteutettu 5/2013 mennessä. 
Päätökset myynnistä 
6/2013 mennessä. 

Talousjohtaja 
Tekninen johtaja 
Kuntakehitysjohtaja 

37. Toiminnan ja talouden 
kuukausiseurantaa 
kehitetään. 

Suunnitelma sähköisen 
seurantajärjestelmän 
käyttöönotosta valmis. 

Talousjohtaja 

38. Talous- ja 
strategiaprosessi 
uudistetaan ja otetaan 
käyttöön. 

Uudet talous- ja 
strategiaprosessit käytössä 
12/2013 mennessä. 

Talousjohtaja 

39. Kunnan toiminta ja 
talous tasapainotetaan. 

 Talouden tunnusluvut. Valtuusto 
Kunnanjohtaja 
Johtoryhmä 

40. Sosiaali- ja 
terveystoimialan muilta 
kunnilta laskutettavat 
palvelut on tuotteistettu 
vuoden 2014 loppuun 
mennessä. 

Tuotekokonaisuudet, jotka 
valmistuvat vuoden 2013 
aikana. 

Sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja 

41. Sosiaali- ja 
terveystoimialan 
kustannushallinnan 
lisääminen palveluja 
kohdentamalla. 

 

Keskeisten palvelujen 
palvelukriteerien 
tarkistaminen 12/2013 
mennessä. 

Sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja 

42. Teknisen toimen 
palvelumääritys 
valmistuu.  

Toimintojen uudelleen 
arviointi valmis ja raportoitu 
2/2013 
Sisäisten vuokrien 
määräytymisperusteet 
päätetty 5/2013. 

Tekninen johtaja 
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Taloudellisen ja toiminnallisen lisäarvon saaminen strategisista 
kumppanuuksista (13. kriittinen menestystekijä) 

 
Tuusula toimii aktiivisesti alueellisesti laajenevassa seutuyhteistyössä Helsingin 
seudulla. Strateginen kumppanuus tarkoittaa myös tehokasta 
palvelumarkkinoiden hyödyntämistä sekä yhteistyötä palvelujen tuottajien, 
investoijien ja rakentajien kanssa (ks. kr. menestystekijä 8). 
 
 
Valtuustokauden tavoite 

Tuusula ottaa kantaa Helsingin metropolialueen hallintorakennemalleihin ja/tai 
kuntaliitostarpeisiin.  
Tuusula osallistuu Kuuma- ja Kymppikuntien edunvalvontayhteistyöhön aktiivisena 
osapuolena. Esim. liikennejärjestelyt, ratajärjestelyt jne. 
 
Ystävyyskuntatyön kehittäminen entistä enemmän strategiseksi kumppanuudeksi 
palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamisen hyvien käytäntöjen oppimiseksi ja 
käytäntöön viemiseksi. 
Vuositavoite 2013 Mittari Vastuutaho 

43. Muodostetaan 
strategiset linjaukset ja 
tavoitetila koskien 

           - kuntarakennetta,  
           - sote-järjestämismallia 
           - metropoliratkaisua 
 

Linjaukset on laadittu 
12/2013 mennessä 
Aktiivinen toiminta 
yhteistyörakenteissa. 

Kunnanjohtaja 

44. Kansainvälisen 
toiminnan 
vuosisuunnitelma 
laadittu yhdessä 
toimialojen kanssa  

 
 

Vuosisuunnitelma laadittu 
5/2013 mennessä. 

Kunnanjohtaja 
Johtoryhmä 
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TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY                     
TOIMINTASUUNNITELMA 2013     
      
 
Visio 2015 
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti ja kehittämishakuisesti toimiva kunta-
omisteinen vuokrataloyhtiö, joka vastaa taloudestaan itsenäisesti kiinteistöjalostusta hyödyn-
täen.  Yhtiö on ympäristövastuullisuutta korostaen säilyttänyt kiinteistöomaisuuden arvon sekä 
asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta parantamalla luonut pitkäaikaisia asiakassuhteita. 
 
Yhtiön toimiala 
Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa 
osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa.  Yhtiö voi myös har-
joittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa sekä isännöintiä. 
 
Missio ja arvot 
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia 
asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti.  Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, ta-
loudellisuus, yhteisöllisyys, ympäristövastuu ja kehittämishakuisuus. 
 
 
Tavoitteet 2013 
 
1.    Asiakaslähtöisyys 
  
             -     Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 210 asuntoa  
             -     Uudistuotantona valmistuu Pellavamäenpuisto (17 as) ja Orasmaan (21 as) 
 rakennustyöt ovat käynnissä.  Kunnalta haetaan tonttia Jokelan Peltokaaresta. 
             - Hissien rakentamisprojektin aloitus mikäli avustuksia käytettävissä 
             -     Asuntoremontit toteutetaan päivitetyn korjausohjelman mukaisesti  

ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien 
             - Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aromikuja) 
             -     Asukkaiden oma-aloitteisuutta tuetaan maalauspaketti- toimintaa jatkamalla 
             - Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa 
             
2.   Taloudellisuus 
  
             -    Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2012 tasolla 
             -    Uudis-  ja korjaushankkeisiin  haetaan mahdollisia valtion avustuksia 
             -    Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja 
                   toiminnallisin tunnusluvuin 
 
             Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita: 
 -    käyttöaste 98 % 
 -    vaihtuvuus max 30 % 
 -    tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk 
 -    vuokrasaatavat 31.12.2013 max 1,10 €/m² 
 -    luottotappiot 31.12.2013 max 15 000 € 
 -    korjauskulut €/m² 
 -    lainamäärä € / asm² 
 
 

19



 
Kiinteistönpidon tunnusluvut 
                                          2009            2010           2011            2012 arvio       2013 tavoite 
 
Käyttöaste %                      99,6            99,5              99,5           98,0                 98,0 
Vaihtuvuus %                     25,0            25,5              25,9           26 %                max 30 % 
Tyhjänäolo €/m²/kk             0,04            0,04              0,04           0,07                 max 0,05 
Vuokrasaatavat  
per 31.12. €/m²                   1,31            0,92              1,19           1,20                 max 1,10 
Luottotappiot  
€ per 31.12.                     7.806,-        9.604,-         16.854,-        15 000,-            max 15.000 
Korjauskulut €/m²             18,78          19,14             20,56           22,50               22,50 
Lainamäärä €/asm²             877             889                926             950                 970 
 

  
 
3.   Yhteisöllisyys 
 
             -     Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - suunnittelu / hissi-       
                   avustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma)  
             -     Verkostoitumista yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään 
             - Asukashallintoa kehitetään (vuokralaistoimikunnan perustaminen) 
             - Sosiaalisen isännöinnin keinoja tehostetaan asukasyhteydenpidossa  
 
 
4.   Ympäristövastuu 
 
              -    Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi 
              -     Kiinteistöjen sähköiset huoltokirjat käyttöön v.2013 alussa 
              -     Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan 
              -     Energiatodistukset uusittujen ohjeistusten mukaisiksi 
              -  eGain-palvelun tai vastaavan seuranta (energian kulutuksen pienentäminen) 
              -     Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden 
 
 
5.   Kehittämishakuisuus 
 
             -     Kiinteistökannan jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti 
                   peruskorjausten rahoittamiseksi 
             - Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen 
             -     Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti 
             -      Hallitustyöskentelyn kehittäminen, valvonnan vastuualueet sovitusti hoidossa 
             -      Henkilöstön tehtäväkuvat tarkistetaan ja toimintaprosessit kuvataan 
             -     Raportointi konsernijohdolle (osavuosikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian 

seuranta).   
             -     Teemakokouskäytäntöä jatketaan      
 
Tunnusluvut: 
               TA 2013   TA 2012     TP 2011 
 Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %  100 %       100 %       184,5 % 
 Liiketulos / poistot %              100 %      100 %       100 % 
 Omavaraisuusaste %               2,3 %       2,2 %       2,3 % 
 Suhteellinen velkaantuneisuus %             743 %      740 %       704,3 % 
 Lainamäärä / kunnan asukas                        1025 €     1020 €       970 € 
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Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 
kunnan omistusosuus 91 % 
 

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta. 
Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön. Kunta on lisännyt 
omistusosuuttaan vuosien varrella. 
 
Tavoitteet vuonna 2013 
 
- teknillisen ja taloudellisen toiminnan hyvä ylläpito 
- maksuvalmiuden parantaminen 
 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
          TA 2013   TA 2012       TP 2011 
             
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut             103 %           104 %          93,8 %      
Liiketulos/poistot                                                        
Omavaraisuusaste                                                  99 %             99 %          98,6 %    
Suhteellinen velkaantuneisuus                          15 %             24 %           32,4% 
Lainamäärä/asukas                                           0,5 €           0,64 €            0,5 € 
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Tuusulan Kansanopiston Oy 
kunnan omistusosuus 84,7 % 
 

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Ha-
losen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (puinen 
päärakennus v.1908).  
 
Tavoitteet  2013 
 
Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa päärakennuksen alapohjan lattioiden kunnostusta. 
Vuorossa juhlasali. LVI –suunnitelman valmistuttua (vuoden vaihteessa) ryhdytään LVI-
kunnostustöihin. LVI-urkka tulee olemaan sen kokoinen, etteivät yhtiön kassavarat riitä 
vaan urakan rahoittamiseen on mahdollisesti otettava ulkoista lainaa.Yhdessä Keudan 
kanssa yhtiö valmistelee öljylämmityksen vaihtamista kalliolämpöön tai kaukolämpöön. Tu-
leva vuonna alkaa hallituksen uusi 2-vuotis toimikausi. 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
              TA 2013 TA 2012                TP 2011
  
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %           230 %    270 %               252,7 % 
 Liiketulos/poistot %                                             169 %    285 %                    376,8 % 
 Omavaraisuusaste %                                            98 %      93 %                      98,3 %  
 Suhteellinen velkaantuneisuus %                          0 %      13 %                       8,2 % 
 Lainamäärä/asukas                                                0  €        0,7 €       0 € 
 Quick ratio yli 3.0 
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Kiinteistö Oy Haukkamäki 
kunnan omistusosuus 84 % 
 
Visio 2015 
 
KOY Haukkamäki on asukaslähtöisesti toimiva Tuusulan kunnan 84 %:sti ja Lemminkäinen 
Oyj:n 16 %:sti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön visiona on tarjota ja ylläpitää hyväkuntoisia ja 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuusulalaisille perheille. Yhtiö jatkaa laaditun kunnossapito-
ohjelman mukaisia peruskorjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä kiinteistöllä, säilyttäen näin kiin-
teistöomaisuuden arvon ja luoden asumisviihtyvyyttä alueella. 
 
Yhtiön toimiala 
 
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä sijaitsevia Haukka-
mäki Rn:o 2:169 sekä Haukkamäki II Rn:o 2:178 nimisiä tiloja ja tiloilla olevia vuokrakerrosta-
loja. 
 
Missio ja arvot 
 
KOY Haukkamäki tuottaa asukkailleen kohtuuhintaisia ja toimivia asumispalveluja hyväkuntoi-
sessa kiinteistössä. Yhtiön arvoja ovat asukaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja kiinteistön kunnosta 
huolehtiminen. 
 
Tavoitteet 2013 
 
KOY Haukkamäen toiminta suunnitellaan 9,0 euron neliövuokran tuoton mukaan.  
 
Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja 
kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan. Putkiremontin han-
kesuunnittelu on käynnissä. 
 
Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoi-
menpiteitä jatketaan. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi kiinteistön ilmanvaihtojärjes-
telmän modernisointi energiatehokkuusvaatimukset huomioiden. 
 
Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten 
mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen. 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
            TA 2013 TA 2012               TP 2011
          
  Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut        120 %                    140 %                 208,7 % 
  Liiketulos/poistot                 119 %                    145 %                        353 % 
  Omavaraisuusaste                                          46 %                       37 %                   45,2 % 
  Suhteellinen velkaantuneisuus %                  189 %                     280 %                     207,4 % 
  Lainamäärä/asukas                                         31 €                        37 €                      33 € 
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Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 
kunnan omistusosuus 83  % 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävät 
 
Koy Riihikallion lähipalvelukeskus on Tuusulan kunnan ja kaupallisten yritysten omistama 
kiinteistöyhtiö, joka omistaa ja hallitsee omalla tontilla olevaa elinkaarensa jälkipuoliskolla 
olevaa palvelukeskusta. 
 
Palvelukeskuksessa on kunnan ja seurakunnan toimitilojen lisäksi kaupallisia palvelutiloja. 
 
Tavoitteet 2013 
 
Yhtiön tiloissa ja alueella tehdään tavanomaisia huoltotoimenpiteitä ja ylläpitokorjauksia. 
Erityinen huomio kiinnitetään kiinteistön alueella liikkuvien henkilöiden- ja toimitilaturvalli-
suuteen. Edellä mainitut ylläpitotehtävät suoritetaan 5,00 euron neliövastikkeella.  
 
Turvallisuutta on parannettu viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten 
mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen. 
 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
             TA 2013                  TA 2012             TP 2011 
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut           111%           93 %               113,3 % 
Liiketulos/poistot                   42 %            6 %                    46 % 
Omavaraisuusaste                                             71%          94 %                    95 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus                          52 %          52 %                 44,7 %             
Lainamäärä/asukas                                             1 €             1 €                       1 € 
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Kellokosken Jäähalli Oy 
kunnan omistusosuus 74,3% 
 
Yhtiön pääosakkaat: 
 
Tuusulan kunta, Kellokosken Alku, Tuusulan Ringette, Jääurheiluseura Haukat ja Järvenpään 
TaitoLuistelijat. 
 
Tavoitteet  2013 
 
Hallin käyttöaste pysyy hyvänä. Peruskäytön takaa osakassopimus. Ostopalvelusopimus 
mahdollistaa myös pitkäaikaisen ja mahdollisimman tasapainoisen talouden ja käytännön jään 
hoidon. Sopimusten päivityskokoukset käydään keväällä 2013. 
Vuoden 2013 talousarvio tehdään marras-joulukuussa 2012, mutta tämän hetkisen arvion mu-
kaan talous tulee toimimaan vuosille 2009-2013 laaditun talousarvion mukaisesti. Tällä hetkel-
lä ei ole isoja investointitarpeita näköpiirissä ensi vuodelle.  
 
 
Tunnusluvut:  
             TA 2013     TA 2012               TP 2011
  
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut             118  %         150 %               126,3 % 
Liiketulos/poistot                       54 %           48 %               196,2 % 
Omavaraisuusaste                       85 %           77 %                 81,4 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus                              39 %           53 %                 44,5 % 
Lainamäärä/asukas                         1 €           2,2 €                      2 € 
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Tuusulan Jäähalli Oy 
kunnan omistusosuus 51,5 % 
 
Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, Tuuskiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan 
Luistelijat ry 
 
Yhtiön toimiala 

 
Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta 
jääaikaa. 
 
Toiminta-ajatus ja arvot 
 
Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen 
 
Tavoitteet  2013 
 
1. Tavoitteena edelleen on saada tuusulalainen ”yleisö” löytämään jäähalli ja sen käyttäjät  
    sekä kannustamaan ”omiaan”. 
 
2. Lisätä jäähallin myyntituloja edellisen tilikauteen verrattuna, sekä nostaa hieman käyttö- 
    astetta edellisestä jääkaudesta. 
 
3. Saattaa hallin korjaustyöt päätökseen ennen talven tuloa.   
  
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
                                                                     TA 2013              TA 2012              TP 2011 
                                       
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut       145%                    103 %               130,5 % 
Liiketulos/poistot                                           135%                       5 %                154,5 % 
Omavaraisuusaste                                        69,8%                     48 %                 61,5 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus                     108%                    193 %                 76,7 % 
Lainamäärä/asukas                                      5,00€                      7,8 €                       4 € 
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Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 
kunnan omistusosuus 67 % 
 

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 
1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Wanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayh-
tymä ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto. 
 
 
Tavoitteet vuonna 2013 
 
Kunnan hallinnassa olevien tilojen osalta uusitaan ikkunat.  Kiinteistön maalatun osan maala-
usremontti sekä julkisivupinnan laudoituksen uusiminen tarvittavilta osin.  
 
Kiinteistönhoitoa seurataan ja järjestetään vuosipalaveri.  Toimitaan hyvässä yhteistyössä 
kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa.  Asiakaspalaute käsitellään välittömästi. 
 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
    TA2013 TA2012 TP2011 
 
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %   100 %   100 %   93,8 % 
Liiketulos/poistot %            %   110 %    ei poistoja 
Omavaraisuusaste %       99 %     99 %   98,6 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus %       0  %             0 %          32,4 % 
Lainamäärä/asukas        0  €       0 €         0 € 
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Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 
kunnan omistusosuus 62 % 
 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 
 
Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja 
hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen.  Yhtiö voi harjoittaa vuok-
raustoimintaa ja isännöintiä.   
 
Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja 
seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat. 
  
Tavoitteet 2013 
 
Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä 
 

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja 
     vuosittain tehdään kiinteistökierros sekä pidetään yhteispalaverit  
     kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken 
-    kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten  
     järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi 
- tallentavien valvontakameroiden vaikutusta ilkivallan vähenemiseen  

seurataan 
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi 

 
Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä 
 

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi 
kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia  

 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla: 
 
                   TA2013      TA2012      TP2011 
 
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut 100 %       100 %         99,8 % 
Liiketulos/poistot          %              %    ei poistoja 
Omavaraisuusaste                             100 %       100 %         99,6 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus                                   8%           8 %         10,3 % 
Lainamäärä/asukas          0 €            0 €               0 € 
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Tuusulan Tenniskeskus Oy  
kunnan omistusosuus 52,6 % 
 
Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolo-
suhteet tenniksen, sulkapallon, squashin ja salibandyn pelaajille. 
 
Tavoitteet 2013 
 
Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Tuntimyyntiä päivätuntien 
osalta on tarkoitus kasvattaa mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2012 käyttöönotetun 
uuden nettipohjaisen tuntivarausjärjestelmän avulla. Yhtiö seuraa valppaasti harrastustilo-
jen tarpeiden muutoksia ja pyrkii vastaamaan haasteisiin. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajil-
leen.  
 
Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita. 
 
Tunnusluvut:  
                TA 2013  TA 2012             TP 2011
  
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut             115 %       109 %             100,3 % 
 Liiketulos/poistot                                                  55 %        50 %                -0,5 % 
 Omavaraisuusaste                                               85 %        84 %               82,5 % 
 Suhteellinen velkaantuneisuus                            21 %        25 %               26,3 % 
 Lainamäärä/asukas                                             0,4 €        0,5 €                     1 € 
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Tuusulan Tekonurmi Oy 
kunnan omistusosuus 51 % 
 

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan 
kunta ja Tuusulan Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön 
liiketoiminta on Tuusulan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmikentän 
käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan 
Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas. 
 
 

Tavoitteet 2013 
 
Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perusta-
misinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukai-
sesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2012 Tuusulan Tekonurmi 
Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2011 - 2012 
(marraskuu 2011 - huhtikuu 2012) on noin 40 – 45 viikkotunnin myynti.  
 
Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa olevan kentänhoitohenkilö-
kunnan kanssa kentän ylläpidossa, mm. lumenauraus, ja pyrkii minimoimaan lumisateesta 
tms. seikoista aiheutuvat käyttövuorojen peruutukset.  
 
Kentällä olevien välineiden ja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa jatketaan yhtiön taloudellis-
ten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti. 
 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla:  
            TA 2013                 TA 2012            TP 2011      
           
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut          131  %   123 %              147,5 % 
Liiketulos/poistot                                          50  %     80 %              105,7 % 
Omavaraisuusaste                                            3,7 %     15 %                  3,5 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus                       164  %   180 %              294,7 % 
Lainamäärä/asukas                                             4 €    5,2 €                     6 € 
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Jokelan Tekonurmi Oy 
kunnan omistusosuus 51 % 
 

Jokelan Tekonurmi Oy on vuonna 2011 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kun-
ta ja Jokelan Kisa ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön toimialana on 
jalkapallokenttien ja niillä käytettävien laitteiden ja rakenteiden rakentaminen, omistaminen ja 
hallinta sekä kenttävuorojen myynti ja markkinointi, mainosten myynti ja tapahtumien järjestä-
minen, myynti ja markkinointi. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat.  
 

Tavoitteet vuonna 2013 
 
Vuosi 2013 on toinen täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Vuonna 2012 tehtiin vielä paljon 
alkuhankintoja (huolto- ja ylläpitoa varten) ja 2013 niitä ei enää ole. Yhtiön toiminnan yleisenä 
tavoitteena on vuonna 2013 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi (käyttöaste korkeam-
maksi) sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksu-
suunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 
2013Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvi-
kaudella (lokakuu 2012 - huhtikuu 2013, pois lukien tammi- ja helmikuu) on noin 40 – 45 viik-
kotunnin myynti. Myyntitavoite kesäkuukasina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikko-
tuntia. 
 
Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kentänhoitohenkilökunnan kanssa kentän ylläpi-
dossa, mm. lumenauraus, ja pyrkii minimoimaan lumisateesta tms. seikoista aiheutuvat käyt-
tövuorojen peruutukset.  
 
Kentällä olevien vaihtoaitioiden ja katsomorakenteiden sekä välineiden ja laitteiden hankintaa 
ja ylläpitoa jatketaan yhtiön taloudellisten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
Tunnusluvut vuositasolla:  
 TA 2013  TA 2012  TP 2011      
           
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut  193 %  132 % 188,6 % 
Liiketulos/poistot   106 %  103 %   12,8 % 
Omavaraisuusaste  0,5 %    12 %    -0,2 % 
Suhteellinen velkaantuneisuus 380 %  301 %   1507 % 
Lainamäärä/asukas     4 €  4,5 €         5 € 
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TALOUSSUUNNITELMAN TALOUSPERUSTEET 
 
Yleinen taloustilanne 
 

Vuoden aikana laadituissa Suomen kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa 
ennusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia näkymiä kansantalouden 
kehityksestä lähivuosina. Euroalueen ongelmat jatkuvat ja ennusteet myös 
Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Taloudellisen kasvun 
on arvioitu hidastuvan viime keväänä esitettyihin arvioihin verrattuna. Eurokriisin 
ohella Suomen talouden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti Suomen omien 
talouspoliittisten toimenpiteiden onnistuminen. 
 
Valtionvarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän 
keskimääräiseksi kasvuksi on noin prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan 
kasvun aika, mikä näkyy kunnissa verotulojen kehityksessä. 
Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 2,5 %. 
Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin 
kohoavan tänä vuonna 3,5 % ja vuonna 2013 2,6 %. Vuonna 2012 työttömyyden 
arvioidaan olevan noin 7,6 %, mikä tarkoittaa noin 200 000 työtöntä. Vuoden 
2013 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %. 
(Kuntatalous 3/2012, Kuntaliitto) 
 
Tuusulassa oli työttömiä elokuussa 4,9 %, vastaava luku elokuussa 2011 oli 4,8 
%. Elokuun 2012 luku tarkoitti 940 työnhakijaa, joista 101 oli alle 25-vuotiaita ja 
241 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 180 kappaletta. 
(Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) 
 
Tuusulan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa tilastokeskuksen mukaan 
37 667 henkilöä (v.2010: 37 214). Tuusulassa asui 31.7.2012 37 765 asukasta. 
Väestön kokonaismuutos alkuvuonna on 98 nettomuuton ollessa -38. 
Syntyneiden enemmyys 101 on alemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kansantalouden tunnuslukuja (VM:n ennusteet 17.9.2012)

 
e2009 e2010 a2011 a2012 a2013 a2014

    BKT:n muutos  % -8,5 3,3 2,7 1,0 1,0 2,0
    Kuluttajahintojen muutos 0,0 1,2 3,4 2,6 2,4 2,3
    Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,6 8,1 7,9
    Lyhyet korot (Euribor 3 kk) 1,2 0,8 1,4 0,6 0,6 1,1
    Pitkät korot (valt.obl. 10 v.) 3,7 3,0 3,0 1,8 1,7 2,2
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Verotulojen kehitys 
 

Vuonna 2012 kunnallisveron tilityksiä lisäsi lähinnä ansiotulojen 4 prosentin 
arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nousi tälle 
vuodelle 0,09 prosenttiyksikköä ollen 19,25. Tilityksiä pienensivät kunnallisveron 
vähennyksiin tehdyt muutokset. Valtion vuoden 2012 talousarviossa ehdotettiin 
tuloverotukseen tehtäviä veroperustemuutoksia, joiden arvioitiin vähentävän 
kunnallisverotuottoa. Menetyksiä kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän 
kautta. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion 
mukaan 3,4 %. Kehysriihessä päätettiin luopua vuosina 2013 - 2014 
ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Ansiotulosta tehtävien vähennysten 
arvioidaan kasvavan vain vähän. Indeksin jäädytys puolestaan kasvattaa 
kunnallisveron tuottoa. Kunnallisveroa tilitettäneen vuonna 2013 4,2 % 
enemmän kuin tänä vuonna. Työllisyystilanteen mahdollinen heikkeneminen 
kuitenkin pienentää tätä arviota. (Kuntatalous 3/2012, Kuntaliitto) 

Tuusulan verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2013 noin 9,4 % vuoden 2012 
talousarvioon nähden. Vuodelle 2013 kunnallisveroprosenttia nostettiin yhdellä 
prosenttiyksiköllä 19.25 %:iin. Vuonna 2011 yhteisöverotulot toteutuivat lähes 
talousarvion mukaisina ollen n.8,0 milj. euroa. Kuntaliitto ennustaa, että 
yhteisöveron tilitykset kunnille pysyvät vuonna 2013 kuluvan vuoden tasolla.  
 
Vuonna 2012 kuntien jako-osuus yhteisöverotuotosta on 28,34 %. Kuntaliitto 
ennustaa vuoden 2013 jako-osuuden hieman nousevan, mutta täsmällinen jako-
osuus on vielä päättämättä. 
 
Vuoden 2013 kiinteistöverotilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti. 
Valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja verohallinto ovat käynnistämässä 
hankkeen kiinteistöverotuksen uudistamistarpeesta. Mahdolliset toimenpide- 
ehdotukset saattavat vaikuttaa jo vuoden 2013 tilityksiin. 
 
Seuraavassa taulukossa on eri verolajien tuoton kehitys vuosina 2010 – 2011 
sekä vuosien 2012 ja 2013 arviot: 
 

Tuusulan verotulot

1000 euroa 2009

muutos 

% 2010

muutos 

% 2011

muutos 

% E 2012

muutos

% TA 2013

muutos 

%

Kunnallisvero 125 035 5,6 126 608 1,3 131 818 4,1 134 885 2,3 152 258 12,9
Yhteisövero 4 533 -23,5 6 031 33,0 8 037 33,3 7 144 -11,1 6 459 -9,6
Kiinteistövero 5 327 7,0 5 891 10,6 6 023 2,2 6 272 4,1 6 272 0,0
Yhteensä 134 895 4,3 138 530 2,7 145 878 5,3 148 301 1,7 164 989 11,3

 
Kunnallisveroprosentti on taloussuunnitelmakaudella 19,25 %. Kunta seuraa 
alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa ja tavoitteena on pitää Tuusula 
vetovoimaisena uusille asukkaille. Kunnallisveron osuus kunnan verotuloista on 
arvion mukaan 92,3 % (v. 2012: 90,8 %). 
 
Yhteisöveron osuus Tuusulan kokonaisverotulosta on arvion mukaan 3,9 % (v. 
2012: 4,8 %). 
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Kiinteistöveroprosentteihin ei sisälly muutosta taloussuunnitelmakaudella. 
Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on esityksen mukaan ensi vuonna noin 
3,8 % (v. 2012: 4,4 %). 
 
Seuraavassa taulukossa on lain mukainen kiinteistöveron vaihteluväli sekä 
Tuusulan kunnassa noudatettavat veroprosentit: 
 

Lain sallima vaihteluväli      Tuusulan   

         vero-%              

Yleinen kiinteistövero  0,60 - 1,35  0,65 
Vakituinen asuinrakennus 0,32 - 0,75     0,32 
Muu asuinrakennus 0,50 - 1,00  0,65 
Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 - 3,00  1,65 
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - 1,00  0,65 
 
 
 

Valtionosuudet 
 

Valtion viime kevään kehysneuvotteluissa suoritettiin sopeuttamistoimia, joista iso 
osa kohdistuu kuntiin. Peruspalveluiden valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle 
verrattuna tähän vuoteen 125 miljoonaa euroa. Lisäksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Tämän 
vuoden valtionosuuksien pohjiin on kerralla toteutettu 631 miljoonan euron 
leikkaukset. Tämä tarkoittaa sitä, että ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. 
(Kuntatalous 3/2012, Kuntaliitto) 

Kuntaliiton tekemän laskelman mukaan Tuusulan valtionosuudet kasvavat 2,3 % 
vuoden 2012 tasosta.  

 

Taloussuunnitelman tasapainotus 

Tuusulan Kunnan helmikuun talousseurannan ja ennusteen yhteydessä toimialat 
toivat esille vajaan neljän miljoonan euron ylitystarpeen vuoden 2012 
talousarvioon nähden. Näiden ennusteiden pohjalta laadittiin sopeuttamisohjelma 
talousarviossa pysymiseksi. Investointeja siirretään sopeuttamistoimien vuoksi 
puolitoista miljoonan euron edestä seuraaville vuosille. Sopeuttamisohjelma 
käsiteltiin kunnanhallituksessa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. 
Toimialat ovat tämän jälkeen jatkaneet sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa 
pysymiseksi. Sopeuttamistoimenpiteet ovat hillinneet toimintamenojen kasvua, 
mutta eivät ole leikanneet sitä kokonaan.  
 
Menokehityksen kasvu on edelleen toisen osavuosikatsauksen ilmestyessä ollut 
voimakasta, mikä aiheuttaa talousarvioon ylityspaineita. Toimintamenojen 
arvioidaan kasvavan 6,8 % vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Toimintakatteen 
kasvun arvioidaan olevan noin 8,6 % edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. 
Verotulot eivät tämänhetkisen ennusteen mukaan tule kehittymään talousarvion 
mukaisesti. Tuusulan verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 
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yhden prosentin luokkaa vuoteen 2011 nähden. Elokuun verotuloarvion mukaan 
kunnan verotulot tulevat olemaan noin 148 miljoonaa mikä on noin 2,5 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin talousarviossa 2012. Valtionosuudet toteutuvat hieman 
talousarviossa esitettyä paremmin. Vuosikate tulee jäämään oleellisesti 
aikaisempien vuosien vuosikatteesta. Tilikauden tuloksen arvioidaan tällä hetkellä 
- 6,3 miljoonaa kun talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan kaksimiljoonaa euroa. 
Investointien ennustetaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa talousarviota 
pienempinä. Osavuosikatsauksen 2/2012 yhteydessä toimialat esittivät 
menoylitystarpeita yli 8 miljoonaa euroa. Valtuusto päätti muuttaa talousarviota 
5,3 miljoonaa euroa ja edellytti toimialoja edelleen etsimään 
sopeuttamistoimenpiteitä. 
 
Korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 32 miljoonaa, joka oli jakautunut 
kolmeen eri lainaan (Kuntarahoitus 20 milj, Aktia Pankki 11 milj ja tytäryhtiöltä 1 
milj). Lainat ovat lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaavana ajankohtana 2011 
oli 23,4 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2011 29,2 miljoonaa euroa. 
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TULOSLASKELMA

                                               10.12.2012 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP2011 TA 2012

KHALL 6.8.12 

KEHYS 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017

(1000 euroa) (1000 euroa) euroa euroa (1000 euroa)

Veroprosentti 18,00 18,00 18,25 18,25 18,25 18,75 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25

Varsinainen toiminta

Myyntivoitot 9 210 5 316 6 174 7 091 5 885 4 413 044 4 413 044 5 500 5 500 5 500 5 500
Toimintatulot 48 043 54 300 58 030 58 934 59 903 61 101 188 63 405 399 64 674 66 367 67 694 69 048
Toimintamenot toimialat -193 812 -206 678 -210 887 -223 600 -225 670 -234 640 000 -239 040 766 -246 212 -256 060 -266 303 -276 955

TOIMINTAKATE -136 559 -147 062 -146 683 -157 575 -159 882 -169 125 768 -171 222 323 -176 038 -184 193 -193 109 -202 407
muutos-% 10,62 7,69 -0,26 7,43 1,46 5,78 7,09 2,81 4,63 4,84 4,82
T-menojen kokonaismuutos-% 11,09 6,64 2,04 6,03 0,93 3,97 5,92 3,00 4,00 4,00 4,00
T-menojen muutos-% toimialat, ilman erikoissairaanhoidon menojen kasvua 4,43

T-menojen kokonaismuutos-% tilinpäätösennusteeseen 2012 nähden 2,02

Verotulot               129 337 134 895 138 530 145 878 150 761 160 351 000 164 989 000 167 118 175 696 185 359 195 554
muutos-% 6,71 4,30 2,69 5,30 3,35 6,36 9,44 1,29 5,13 5,50 5,50

Valtionosuudet 20 172 21 176 22 087 24 225 22 700 22 624 500 23 236 081 23 933 24 651 25 391 26 152
muutos-% 13,52 4,98 4,30 5,30 -6,30 -0,33 2,36 3,00 3,00 3,00 3,00

Rahoituserät yhteensä -420 234 338 181 499 -271 196 -226 896 -236 -1 046 -1 243 -1 237
Korkotulot                 102 166 188 234 150 50 000 50 000 50 50 50 50
Muut rahoitustulot 166 431 400 621 350 350 000 350 000 350 350 350 350
Korkomenot            -654 -349 -207 -359 -1 -671 196 -626 896 -636 -1 446 -1 643 -1 637
Muut rahoitusmenot -34 -14 -43 -315 0 0 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 12 530 9 243 14 272 12 709 14 079 13 578 536 16 775 862 14 776 15 107 16 398 18 062
muutos-% -17,32 -26,23 54,41 -10,95 10,77 -3,55 19,16 -11,92 2,24 8,54 10,15

Verorahoitus (verot+valtionosuudet)

149 509 156 071 160 617 170 103 173 461 182 975 500 188 225 081 191 051 200 347 210 750 221 706
muutos-% 7,58 4,39 2,91 5,91 1,97 5,49 8,51 1,50 4,87 5,19 5,20

Toimintatulot/toimintamenot % 29,5 28,8 30,4 29,5 29,2 27,9 28,4 28,5 28,1 27,5 26,9
Vuosikate % verorahoituksesta 8,38 5,92 8,89 7,47 8,12 7,42 8,91 7,73 7,54 7,78 8,15
Vuosikate euro/asukas 345 251 383 337 370 352 440 380 380 399 426
Vuosikate % poistoista 127 93 137 122 117 110 135 115 114 119 126
Kertynyt yli/alijäämä euro/asukas 1 272 1 237 1 329 1 380 1 356 1 367 1 350 1 368 1 337 1 323 1 354

Suunnitelmapoistot (SuMu) -9 886 -9 973 -10 397 -10 382 -12 000 -12 400 000 -12 400 000 -12 800 -13 300 -13 800 -14 300

TILIKAUDEN TULOS 2 644 -730 3 875 2 328 2 079 1 178 536 4 375 862 1 976 1 807 2 598 3 762

Asukkaat 31.12. 36 367 36 771 37 216 37 667 38 014 38 564 38 097 38 837 39 787 41 087 42 387
kasvu-%* 1,10 1,11 1,21 1,21 0,92 1,45 0,22 1,94 2,45 3,27 3,16
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RAHOITUSLASKELMA

                                               10.12.2012 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012

KHALL 6.8.12 

KEHYS 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017

(1000 euroa) (1000 euroa) euroa euroa (1000 euroa)

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulorahoitus 4 364 4 380 7 338 5 555 8 194 9 165 493 12 362 818 9 276 9 607 10 898 12 562

Vuosikate 12 530 9 243 14 272 12 709 14 079 13 578 536 16 775 862 14 776 15 107 16 398 18 062
Tulorahoituksen korjauserät -8 166 -4 863 -6 934 -7 154 -5 885 -4 413 044 -4 413 044 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Investointien rahavirta -9 567 -13 251 -9 498 -11 678 -9 722 -15 625 000 -14 386 399 -19 005 -11 370 -10 235 -7 900

Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 141 -19 252 -16 874 -20 422 -16 902 -21 000 000 -19 920 000 -25 485 -17 850 -16 715 -14 380
Rahoitusosuudet investointimenoihin 304 110 302 1 201 300 300 000 458 601 155 155 155 155
Käyttöomaisuuden myyntitulot 9 270 5 891 7 074 7 543 6 880 5 075 000 5 075 000 6 325 6 325 6 325 6 325

Toiminnan ja investointien -5 203 -8 871 -2 160 -6 123 -1 528 -6 459 507 -2 023 581 -9 729 -1 763 663 4 662

rahavirta

Rahoituksen rahavirta 4 900 8 804 2 142 8 643 831 6 300 000 1 870 000 9 750 1 800 -700 -4 650

  Antolainauksen muutokset -1 111 -780 -401 -245 0 0 0 0 0 0 0
  Lainakannan muutokset 5 177 7 400 129 7 689 -169 5 300 000 870 000 8 750 1 100 -1 400 -5 350

  Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Muut maksuvalmiuden muutokset 834 2 184 2 414 1 199 1 000 1 000 000 1 000 000 1 000 700 700 700

RAHAVAROJEN MUUTOS -303 -67 -18 2 520 -698 -159 507 -153 581 21 37 -37 12

Lainat euroa/asukas 436 633 628 825 813 939 834 1 044 1 046 979 823
Lainamäärä 31.12. 15 861 23 261 23 390 31 079 30 910 36 209 800 31 779 800 40 530 41 630 40 230 34 880
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KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 10.12.2012

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 MTA v.2012 TAE 2013 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 22 667 24 034 24 249 25 884 135 25 834 135 25 834 25 834

  Maksutuotot 10 892 11 075 11 325 11 583 742 11 568 502 11 569 11 569

  Tuet ja avustukset 2 186 1 628 2 663 1 696 000 1 770 500 1 771 1 771

  Muut toimintatuotot 30 281 29 050 29 243 28 664 306 28 645 306 28 645 28 645
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 66 025 65 788 67 480 67 828 183 67 818 443 67 818 67 818

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -70 670 -74 363 -75 215 -77 494 228 -75 850 256 -78 126 -81 251

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut -16 706 -18 404 -18 593 -19 296 739 -18 905 395 -19 473 -20 251

    Muut henkilösivukulut -4 221 -5 108 -5 162 -5 326 866 -5 204 618 -5 361 -5 575

  Palvelujen ostot -86 737 -83 455 -87 182 -87 768 096 -91 591 033 -94 339 -98 112

  Aineet,tarvikkeet, tavarat -12 025 -11 354 -11 400 -11 848 731 -11 669 860 -12 020 -12 501

  Avustukset -10 172 -10 150 -10 627 -10 722 989 -10 692 889 -11 014 -11 454

  Vuokrat -21 879 -21 772 -21 895 -24 126 461 -24 051 511 -24 773 -25 764

  Muut toimintakulut -1 190 -1 064 -1 046 -1 076 003 -1 075 204 -1 107 -1 152

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -223 600 -225 670 -231 120 -237 660 113 -239 040 766 -246 212 -256 060

TOIMINTAKATE -157 575 -159 882 -163 640 -169 831 930 -171 222 323 -178 394 -188 242

Määrärahan muutos % 6,03 0,93 1,02 5,31 5,92 3,00 4,00

Määrärahan muutos euroina 12 712 2 070 5 450 11 990 172 13 370 825 7 171 9 848

Asukkaat 31.12. 37667 38014 38014 38097 38097 38837 39787

Toimintakate euro/asukas 4183 4206 4305 4458 4494 4593 4731

Henkilöstö yhteensä* 1967,7 1967,7 2 018,7 1 984,7
- vakinaiset 1 557 1 557 1 621 1 576
- määräaikaiset 229 229 218 227
-vakinaiset osa-aikaiset 108 108 119,5 121,6
- määräaikaiset osa-aikaiset 73 73 60,2 60,2

** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.
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YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT 19.11.2012

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TAE KH 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 9 644 10 182 11 161 316 11 161 316 11 161 11 161

  Maksutuotot 1 083 1 018 1 087 066 1 087 066 1 087 1 087

  Tuet ja avustukset 405 543 366 000 366 000 366 366
  Muut toimintatuotot 2 245 2 509 2 417 340 2 417 340 2 417 2 417
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 13 377 14 253 15 031 722 15 031 722 15 032 15 032

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -8 671 -9 309 -9 984 754 -9 861 864 -10 158 -10 564
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -2 124 -2 435 -2 611 410 -2 582 162 -2 660 -2 766
    Muut henkilösivukulut -505 -610 -659 945 -651 648 -671 -698

  Palvelujen ostot -9 663 -10 502 -10 702 480 -10 702 080 -11 023 -11 464

  Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 741 -1 906 -1 977 442 -1 976 942 -2 036 -2 118
  Avustukset -111 -186 -185 348 -193 248 -199 -207
  Vuokrat -3 004 -2 880 -3 236 717 -3 236 717 -3 334 -3 467
  Muut toimintakulut -652 -626 -641 274 -642 174 -661 -688
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ,  S* -26 471 -28 455 -29 999 370 -29 846 835 -30 742 -31 972

TOIMINTAKATE -13 094 -14 201 -14 967 648 -14 815 113 -15 711 -16 940

Määrärahan muutos % 6,86 7,49 5,43 4,89 3,00 4,00
Määrärahan muutos euroina 1 700 1 983 1 544 824 1 392 289 895 1 230

%-osuus verorahoituksesta 7,70 8,19 8,18 8,10 8,24 8,52

Asukkaat 31.12. 37667 38014 38097 38097 38837 39787

Toimintakate euro/asukas 297 372 393 389 405 426

S* = Sitova taso

Henkilöstö yhteensä** 232,0 243,0 240,0
- vakinaiset 188 203 200
- määräaikaiset 24 22 22
-vakinaiset osa-aikaiset 18,2 17,6 17,6
- määräaikaiset osa-aikaiset 1,8 0,4 0,4

** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.
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KUNNANVIRASTON JOHTO 
Tulosalue                                           Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu 
 
 
Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
                      Kunnanjohto 
                      Viestintä 
                      Projektit 
                      Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta 
                      Kuntayhteistyö 
 
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta, 
talousarvion linjauksista ja resursoinnista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä ja 
muuttuvista olosuhteista. Hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet tulevat 
vaikuttamaan kunnanjohtajan työhön suunnittelukaudella. Näistä keskeisimpiä ovat 
kuntarakennekysymyksiin, metropolipolitiikkaan, MAL-aiesopimukseen ja kuntatalouteen 
liittyvät kysymykset. Vahvan peruskunnan määrittely on olennainen osa Tuusulan 
strategista johtamista. 
 
Konsernipalveluiden toimialajohtajana kunnanjohtaja vastaa hallinnon yleisestä 
kehittämisestä.  
 
Strategisesti tärkeiden ja kauaskantoisten hankekokonaisuuksien, Rykmentinpuiston ja 
Focus-alueen, kehittämistyöt jatkuvat suunnittelukaudella siirtyen toteuttamisvaiheeseen. 
 Kunnanjohtaja toimii aktiivisesti kehittämistyössä kuntakehityksen tukena. 
Seutuyhteistyökysymykset, maakuntakaava sekä yleiskaavatyö vaativat aktiivista 
toimintaa ja edunvalvontaa jatkossakin.  
 
Talouden tilanne kokonaisuudessaan on epävarma, ja valtionosuusleikkaukset heikentävät 
talouden tasapainoa. Kunnanjohtaja osaltaan linjaa talouspolitiikkaa ja tukee 
taloudenhoitoa taloushallinnon tukena. Tiukka menokuri, velkaantumisasteen kasvun 
hallinta sekä tarkoituksenmukaisen investointiohjelman toteuttaminen vaativat edelleen 
analysointia, toimenpiteitä ja valvontaa. Kunnan kestävä taloudenhoito edellyttää 
yhteistyötä kaikilla päätöksentekotasoilla.  
 
Kunnan strategiatyö jatkuu sovitun järjestelmän mukaisesti. Strategian keskeinen merkitys 
on, että eri toimialoilla ja organisaatiotasoilla tiedetään, missä asioissa odotetaan 
onnistumista. Strategiatyö on kytketty myös yleiskaavan laadintaan.  
 
Kunnanjohtaja osallistuu aktiivisesti Helsingin seudun yhteistyörakenteisiin.  
 
Kunnanjohtaja luo ja ylläpitää yhteyksiä myös yrityksiin ja elinkeinoelämään, ja edesauttaa 
siten Tuusulan kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.  
 
Henkilöstökuluja on kaiken kaikkiaan budjetoitu tasaisesti 1,5 milj. euroa vähemmän 
(vastaten 30 HTV) KJ:n esitykseen nähden. Henkilöstökulujen pienentämiseksi 
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kunnanviraston johto ja henkilöstö- ja tukipalvelut käynnistävät suunnitelman, jossa 
analysoidaan henkilöstön määrän nykytilanne, mittarointi, keinot sekä tehdään käytännön 
suunnitelma helmikuun 2013 puoleen väliin mennessä. Ensimmäisen osavuosikatsauksen 
yhteydessä arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuus, ja käynnistetään tarvittaessa asian 
vaatimat toimenpiteet, äärimmäisenä keinona lomautus. 
  
 
 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     110 KUNNANVIRASTON JOHTO

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 118 698 95 000 95 000 115 000 115 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -731 595 -819 445 -817 445 -794 083 -788 762

TOIMINTAKATE -612 896 -724 445 -722 445 -679 083 -673 762

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 3,0 3,0 4,0 4,0
- määräaikaiset 1,0 1,0 0,0 0,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,6 0,6 0,0 0,0
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 4,6 4,6 4,0 4,0
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 12,0 % 11,7 % -3,1 % -3,7 %
Määrärahan muutos euroina -87 850 -85 850 25 362 30 683

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Tulojen muutokset:

KUUMA-liikenneyhteistyöprojekti
20 000

Yhteensä 20 000

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -25 623
Palvelujen ostot 56 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat -900
Vuokrat 1 206
Muut kulut 0

Yhteensä 30 683
S* = sitova taso.  
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HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT 
Tulosalue                                       Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti 
  
 
Henkilöstö- ja tukipalvelut  -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
  
 Henkilöstöpalvelut    
 Palkanmaksupalvelut   
 Asuntopalvelut   
 Ruokapalvelut   
  
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Henkilöstö- ja tukipalvelut -tulosalue sisältää henkilöstöpalveluiden, 
palkanmaksupalveluiden, asuntopalveluiden ja ruokapalveluiden tulosyksiköt.  Henkilöstö- 
ja tukipalvelut -tulosalueen esimiehenä on henkilöstöjohtaja. 
  
Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tukea henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä, 
osaamisen kehittämistä, palvelussuhdeasioiden hoitamista, edistää kunnan henkilöstön 
työkykyä ja hyvinvointia, huolehtia henkilöstöetuuksien hallinnoinnista sekä osaltaan 
huolehtia työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta. 
 
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut yksiköiden keskeisenä suunnittelukauden 
tavoitteena on arvioida ja määrittää keskeiset hr-prosessit niin, että ne toteuttavat 
asiakaslähtöisyyden, yhteistyön, laadun ja tehokkuuden tavoitteet, joita tulee myös voida 
mitata ja arvioida.  
 
Keskeisiä palvelutoiminnan sisällön kehittämishankkeita suunnittelukaudella ovat 
seuraavat: 
 

1. Osaamisen johtamisen toimintamallin sekä osaamistavoitteiden ja keinojen 
määrittely (yhteiset osaamiset), alkaen syksy 2012 ->  

2. Henkilöstösuunnitteluprosessin ja sisällöllisten tavoitteiden määrittely (määrällinen 
suunnittelu, rakenne, työaikakysymykset jne), alkaen kesäkuu 2012 -> 

3. Työhyvinvointia edistävien toimintaprosessien ja tavoitteiden määrittely, alkaen 
12/2012 -> 

4. Palkkausjärjestelmien kehittäminen, alkaen v. 2013 ->  
5. Henkilöstöviestinnän kehittäminen, alkaen syksy 2012 ->  
6. Hr:n palveluprosessien kehittäminen ( tavoitteina asiakaslähtöisyys, laatu, 

tehokkuus) 
1. Rekrytointi 
2. Palvelussuhdeneuvonta 
3. Henkilöstöraportointi 
4. Työterveyshuollon yhteistyö 
5. Uudelleen sijoittamis -työ 

7. Johtamisjärjestelmän määrittely, syksy 2012 - 2013  
8. Yhteistoiminnan kehittäminen tehdyn itsearvioinnin pohjalta 
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Tuusulalaisten 15-25 -vuotiaiden nuorten kesätyöllistämistä yritysten ja yhteisöjen 
palveluksessa tuetaan kesätyöllistämistuen tai vastaavan setelin avulla, tavoitteena on 
työllistää näin vähintään 200 nuorta. Lisäksi kunnan toimipisteisiin työllistetään keskitetyn 
haun kautta 15 vuotta täyttäneitä nuoria noin 70 henkilöä. 
 
Henkilöstöpalvelut ja palkanlaskentapalvelut –yksiköiden esimiehenä toimii 
palvelussuhdepäällikkö. 
 
Palkanmaksupalvelujen tehtävänä on kunnan henkilöstön palkkojen, palkkioiden ja 
palkanluonteisten tukien laskenta ja maksaminen, viranomaisilmoitukset ja -tilitykset, 
henkilö- ja palvelussuhdetietojen ylläpito sekä palkkaan liittyvä palvelussuhdeneuvonta.   
 
Yhteistoiminta- laskentayksikön (yhteistoimintajärjestelmät ja pääluottamusmiehet) 
päätehtäväalueet ovat työnantajan ja henkilöstönvälinen yhteistyö, yhteistyökomitea ja 
pääluottamusmiestoiminta. Laskentayksiköltä maksetaan järjestöjen pääluottamusmies-
palkkioista aiheutuvat työnantajakustannukset, JHL:n pääluottamusmiehen palkasta 80 %, 
henkilökunnan koulutusavustukset ja työmarkkinakoulutus.  
 
Asuntopalvelut 
 
Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta uudelleen 
vuokrattavaksi arviolta 1200 vuokra-asuntoa ja noin 400 asumisoikeusasuntoa.  Uusia 
vuokra-asuntoja valmistuu kauden aikana yhteensä arviolta 270 kpl.  Helsingin seudun 
20.6.2012 allekirjoitetussa aiesopimuksessa tavoitteena on, että Tuusulaan rakennetaan 
suunnitelmakaudella vuosittain 70 valtion lainoittamaa ns. normaalia  ARA-vuokra-
asuntoa.   
 
Kunnan omistamia osakehuoneistoja myydään ja myyntituotoilla kartutetaan kunnan 
vuokra-asuntorahastoa uudisrakentamisen omarahoituksen varmistamiseksi. 
 
Ruokapalveluyksikkö  tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin.  
Vuoden 2013 aterioiden määräksi on arvioitu 2 139 000 kpl eli kasvua on 2000 ateriaa.  
 
Kansainvälisen koulutuskeskuksen kanssa on solmittu sopimus, joka jatkuu vuoden 2013 
ajan.  Ateriamäärä on vuoden 2013 aikana noin 7000 ateriaa. 
 
Keskuskeittiön ravintolassa tarjotaan toimipaikka-aterioita sekä järjestetään tarjoilua 
kokouksiin, juhliin ja koulutuksiin julkishallinnon (kunta ja puolustusvoimat) asiakkaille.   
Kesäaikana keskuskeittiö valmistaa ruoan kunnan kaikkiin päiväkoteihin. 
 
Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2015 
 
Henkilöstö- ja tukipalvelujen tulosalueelle ei tule lisäyksiä vuoden 2013 aikana. 
 
Ruokapalveluiden henkilöstömäärä säilyy vuoden 2012 tasolla; koko-aikaisia 62, joista 
yksi määräaikainen ja osa-aikaisia 9. 
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Henkilöstökuluja on kaiken kaikkiaan budjetoitu tasaisesti 1,5 milj. euroa vähemmän 
(vastaten 30 HTV) KJ:n esitykseen nähden. Henkilöstökulujen pienentämiseksi 
kunnanviraston johto ja henkilöstö- ja tukipalvelut käynnistävät suunnitelman, jossa 
analysoidaan henkilöstön määrän nykytilanne, mittarointi, keinot sekä tehdään käytännön 
suunnitelma helmikuun 2013 puoleen väliin mennessä. Ensimmäisen osavuosikatsauksen 
yhteydessä arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuus, ja käynnistetään tarvittaessa asian 
vaatimat toimenpiteet, äärimmäisenä keinona lomautus.  
 
 
Investointisuunnitelma 2013 - 2017 
 
Vuoden 2013 investoinnit: 
 
 
Ruokapalvelut yksikössä:  
 
Kellokosken yläasteen keittiön peruskorjauksen suunnitteluraha 10 000 €, jos Kellokosken 
yhtenäiskoululle ei rakenneta uutta ruokasalia ja keittiötiloja. 
Perustelu: keittiö on vanha, erittäin huonokuntoinen ja ahdas. Työpisteitä ei saada eriteltyä 
toimintojen mukaan asianmukaisesti.  
 
Rykmentinpuiston keskuskeittiön massasiirtolaite 20 000 €. 
Perustelu: Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä tilojen hyödyntäminen. 
 
Kolsan koulun keittiön yhdistelmäuuni 15 000 € 
Perustelu: Nykyinen uuni on vanha, huonokuntoinen ja riittämätön tarpeeseen nähden. 
 
Terveyskeskuksen ravintokeskuksen pata 20 000 € 
Perustelu: vanha pata on rikki, eikä sitä voi korjata. 
 
Pertun päiväkodin keittiön yhdistelmäuuni 15 000 € 
Perustelu: Nykyinen yhdistelmäuuni on vanha, huonokuntoinen ja riittämätön tarpeisiin 
nähden. 
 
Pertun koulun keittiön yhdistelmäuuni, 15 000 € 
Perustelu: Nykyinen yhdistelmäuuni on vanha, huonokuntoinen ja riittämätön tarpeisiin 
nähden.  
 
Vuoden 2014 investoinnit: 
  
Pertun ja Kellokosken päiväkotien keittiöiden peruskorjauksen suunnittelu. 
Perustelu: keittiöt ovat vanhoja, erittäin huonokuntoisia ja ahtaita. Työpisteitä ei saada 
eriteltyä toimintojen mukaan asianmukaisesti.  
 
Kunnantalon ruokalan yhdistelmäuuni 20 000 € 
Perustelu: Nykyinen uuni on vanha ja huonokuntoinen. 
 
Rykmentinpuiston keskuskeittiön kuljetusastioiden pesulinjaston rakentaminen ja ovien 
uusimien kylmävalmistuskeittiöön 70 000 € . 
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Tunnuslukuja 
 
Asuntopalvelut 
-    välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl 
-    asukasvalintapäätös, 440 kpl 
-    vuokrattu asunto, 400 kpl 
-    aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta 
-    nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista 
-    palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita 
-    erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk 
 
 
Ruokapalvelut 

 
  TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 

Ateriat kpl 

 muutos % 

2 040 300 

3,7 % 

2 124 000 

      3,9 % 

2 133 000 

0,42 % 

2137000 

0,19 % 

2 139000 

0,09 % 

Bruttomenot €/ateria 

 muutos % 

2,48 

6,9 % 

2,47 

-0,40%  

2,52 

1,98 % 

2,61 

3,6 % 

2,69 

3,1 % 

Valmistuskeittiöt kpl 8 7 7 6 6 

Jakelukeittiöt kpl 39 42 43 43 38 

 
 

Budjettiyhteenveto/     119 HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 298 820 7 605 982 7 605 982 7 899 867 7 899 867
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -8 497 816 -8 969 575 -8 951 575 -9 145 994 -9 089 214

TOIMINTAKATE -1 198 996 -1 363 593 -1 345 593 -1 246 127 -1 189 347

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 67,0 67,0 67,0 67,0
- määräaikaiset 7,0 7,0 7,0 7,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 8,8 8,8 8,8 8,8
- määräaikaiset, osa-aikaiset 0,6 0,6 0,6 0,6
Henkilöstömäärä yhteensä** 83,4 83,4 83,4 83,4
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 5,6 % 5,3 % 2,0 % 1,3 %
Määrärahan muutos euroina -471 759 -453 759 -176 419 -119 639

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 63 345
Palvelujen ostot 10 200
Vuokrat -157 834
Avustukset 0
Muut kulut -35 350

Yhteensä -119 639
S* = sitova taso.  
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HALLINTO 
Tulosalue                                 Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen 
 
 
Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
  
 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut 
 Asiakaspalvelut 
 Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 
 Materiaalihallinto ja hankinnat 
  
  
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2014 
 
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon 
tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan kunnanhallituksen ja 
valtuuston esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä 
vastataan keskusarkiston hoidosta ja arkistotoimen ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi 
huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Hallinto- ja lakiasiat –
laskentayksiköltä maksetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja 
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kunta-osuudet. 
 
Asiakaspalvelujen tulosyksikkö palvelee kunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Yksikkö 
tuottaa neuvontapalveluja sekä kunnan keskitettyä monistuspalvelua. Neuvontapalveluissa 
huolehditaan kunnantalon kulunvalvonnasta, kulunvalvontajärjestelmästä, kunnan 
ulkoisesta ja sisäisestä neuvonnasta ja postituksesta sekä puhelinluettelon ylläpidosta. 
Yksikkö myy ostolaskujen skannauspalvelua Seudulliselle talouspalvelukeskukselle.   
 
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö Tuusulan kunnan organisaation 
osana tuottaa Järvenpään oikeusaputoimistolle ostopalveluna yleisen edunvalvojan 
palvelut oikeusministeriön asetuksen mukaiselle Järvenpään oikeusaputoimiston 
edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, 
Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava 
edunvalvonnassa olevaa päämiestä kohti laskettu korvaus sekä yleisten edunvalvojien 
päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat yhdessä edunvalvontapalvelujen 
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Muiden palvelujen kuin edunvalvonnan osalta 
toimialueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava ja Tuusula. 
 
Materiaalihallinto ja hankinnat ostaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluja 
seudullisesti toteutetusta Nurmijärven kunnan hankintapalvelukeskuksesta. Soveltuvin 
osin liitytään kuntien yhteisen hankintayhtiön – KL-Kuntahankinnat Oy:n – kilpailutuksiin. 
Keskusvarasto huolehtii toimistotarvikkeiden- ja papereiden, atk-tarvikkeiden, siivous- ja 
puhtaanapitotarvikkeiden, pehmopapereiden ja kertakäyttöastioiden hankinnasta sekä 
toimittamisesta kaikkiin kunnan toimipisteisiin. Toimialojen hoitotarvikkeiden 
hankintapalvelu ostetaan HUS Logistiikka Oy:ltä. Keskusvaraston henkilöstö koordinoi 
hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa ja osallistuu toimialojen hankintatoimintaan. 
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Vaalit 
 
Vuonna 2013 ei toimiteta vaaleja. Europarlamenttivaalit ovat kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 
v. 2014. Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. 
 
 
Valtuusto 
 
Vuosittain pidetään keskimäärin kahdeksan valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta 
sekä tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja sekä kuntalaisiltoja. 
 
Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat: 
     
    TA 2013   
        €  

Valtuusto    6 030      

Valtuuston puheenjohtaja  1 530      
Valtuuston varapuheenjohtajat       720          
 
   

 
Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada toimikautensa aikana kattava kuva koko 
kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii omilla toimenpiteillään 
vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. 
 
 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston 
kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja 
iltakouluihin.  
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Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana     88 148 

- eläkeläisjärjestöt       11 489 

- veteraanit ja sotainvalidit      17 595 

- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)   3 726 

- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset     11 178 

- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille    3 167 

- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen    
 kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa,      

Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)    5 175 

- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön  7 918 

- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie    7 900 

- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin  20 000 
          

 
 
Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat: 
     
    TA 2013   
        €  

Kunnanhallitus      10 620  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja       1 530    
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat         720  
 
 
 
Toimikunnat 
 
Määrärahalla varaudutaan Hyrylän, Riihikallion, Kellokosken ja Jokelan 
kehittämistoimikuntien, taidenäyttelytoimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, 
nimistötoimikunnan sekä veteraanitoimikunnan kustannuksiin. 
 
 
Kunnanhallituksen nimeämät neuvostot 
 
Määrärahalla varaudutaan vammaisneuvoston, ikäihmisten neuvoston ja lapsi –ja 
perheasiain neuvoston kustannuksiin. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2014 
 
Hallinnon tulosalueella toimitaan nykyisellä henkilöstömäärällä. Varaudutaan 
eläköitymisen aiheuttamaan resurssien järjestelyyn. 
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Budjettiyhteenveto/     120 HALLINTO 

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 363 150 1 949 243 1 949 243 1 652 899 1 652 899
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -5 974 513 -6 190 628 -6 181 628 -6 319 076 -6 299 031

TOIMINTAKATE -4 611 363 -4 241 385 -4 232 385 -4 666 177 -4 646 132

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 27,0 27,0 27,0 27,0
- määräaikaiset
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,8 0,8 0,8 0,8
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 27,8 27,8 27,8 27,8
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 3,6 % 3,5 % 2,1 % 1,8 %
Määrärahan muutos euroina -216 115 -207 115 -128 448 -108 403

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Tulojen muutokset:

    Elatustukimaksut -220 000
Nykytaiteen toimikunta -55 000
Muut muutokset -21 344
Yhteensä -296 344

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 92 394
Palvelujen ostot -114 004

Nykytaiteen toimikunta 55 000
Maaseutuhallinto kuntaosuus -108 014
K-U ympäristökeskuksen kuntaosuus -36 140

Vuokrat -84 143
Avustukset Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie -7 900
Muut kulut 5 250

Yhteensä -108 403
S* = sitova taso.  
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KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
Tulosalue  Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki 

 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa palveluita hallinnon, ympäristövalvonnan, 
ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköissä.  

 
Toiminnan kuvaus 

 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien 
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja 
toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan 
laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti. 

 
Päämäärä 

 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja 
viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. 
Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä 
toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien sekä 
seutukunnan muiden toimijoiden kanssa. 

 
Palvelusuunnitelma vuosille 2013–2015 

 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiset päämäärät on asetettu toiminnan 
vaikuttavuuden, prosessien ja rakenteiden, taloudellisuuden sekä uusiutumisen ja 
työkyvyn näkökulmista käsin.  
Ympäristökeskuksen strategiset päämäärät (1-10) ovat: 
 

VAIKUTTAVUUS PROSESSIT JA RAKENTEET 
1. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 

elinympäristö sekä monipuolinen ja 
ekologisesti kestävä 
luonnonympäristö. 

 
2. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden 

lisääntynyt ympäristövastuu. 
 
3. Aloitteellinen ja aktiivinen 

kuntayhteistyö. 

4. Hyvä päätöksenteko- ja 
johtamisjärjestelmä. 

 
5. Hyvä toimintojen suunnittelu ja 

seuranta. 
 
6. Toimivat prosessit. 

TALOUDELLISUUS UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY 
7. Kuntien ympäristöpalvelut ovat 

taloudellisia. 
 
8. Lupakäsittely ja säännöllinen 

valvonta ovat itsensä kannattavia. 

9. Hyvä henkilöstön 
kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. 

 
10. Asiakaspalautteeseen perustuva 

palvelutoiminnan jatkuva 
kehittäminen. 
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Nurmijärven kunta liittyy vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, ja 
kunnan palveluksessa olleet ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun työntekijät 
siirtyvät Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen. 
Ympäristökeskus ei kuitenkaan voi toimitilojen puutteen vuoksi sijoittaa siirtyvää 
henkilöstöä nykyisiin toimistotiloihinsa, minkä vuoksi Nurmijärven virastotalolle jää 
toistaiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivutoimipaikka.  
 
Nurmijärven kunnan liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen asettaa ennalta 
arvioiden suurimmat haasteet ympäristökeskuksen vuoden 2013 toiminnalle. Nurmijärven 
liittyminen ympäristökeskukseen kasvattaa merkittävästi ympäristökeskuksen asiakas- ja 
tehtävämääriä, minkä lisäksi Nurmijärven sivutoimipaikka aiheuttaa erityisjärjestelyitä 
ympäristökeskuksen henkilöstö- ja asiakirjahallintoon. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
on varautunut Nurmijärven liittymiseen tekemällä asiasta erillisselvityksen keväällä 2012. 
 
Ympäristökeskus tarkistaa Nurmijärven liittymisen johdosta vuoden 2013 aikana 
ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan laatukäsikirjat sekä päivittää kyseisten 
tulosyksiköiden valvontasuunnitelmat. Lisäksi ympäristökeskus päivittää Nurmijärven 
osalta ympäristöpoliittisen tavoiteohjelman ja sitä täydentävän hankesuunnitelman. 
Ympäristökeskuksen maksutaksat tarkistetaan alkuvuodesta 2013 ja hyväksytään 
koskemaan myös Nurmijärveä. Ympäristökeskus valmistelee Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi strategiansa vuosille 2014–2017.  
 
Suunnitelmavuosille 2014–2015 ei ole tiedossa uusia toiminnallisia avauksia. 
Ympäristökeskus varautuu kuitenkin ympäristövalvonnan maksullisuuden mahdollisesti 
aiheuttamiin muutoksiin valvontatoiminnassa. 
 
Vuoden 2013 aikana selvitetään yhteistyön kannattavuus. 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013–2015 
 
Vuonna 2013 Nurmijärven kunnan liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyy Nurmijärveltä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteensä yhdeksän työntekijää 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Siirtyvistä työntekijöistä yksi sijoittuu 
toimistosihteerin tehtävänimikkeellä (so. työsuhde) hallinnon tulosyksikköön ja yksi 
eläinlääkärin virkanimikkeellä eläinlääkintähuollon tulosyksikköön. Terveysvalvonnan 
tulosyksikköön siirtyy kolme työntekijää terveystarkastajan virkaan ja yksi työntekijä 
elintarviketarkastajan virkaan. Terveysvalvonnan tulosyksikköön perustettavat virat ja 
niiden tehtäväsisältö täsmentyvät, kun liikkeenluovutuksessa siirtyvä henkilöstö varmistuu. 
Nurmijärveltä siirtyy ympäristövalvonnan tulosyksikköön kaksi työntekijää 
ympäristötarkastajan virkoihin ja yksi työntekijä ympäristönsuojelun tulosyksikköön 
ympäristösuunnittelijan virkaan. Ympäristösuunnittelijan viran työpanos jaetaan 
ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköiden kesken. 
 
Vuosille 2014 ja 2015 ei ole tarkoitus perustaa uusia virkoja tai työsuhteita. 
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Talousyhteenveto 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoista 
valtaosa (2 597 799 euroa, 78,5 %) muodostuu henkilöstömenoista (so. palkat ja palkkojen 
sivukulut). Ympäristökeskuksen henkilöstömenot kasvavat noin 30 % vuoteen 2012 
verrattuna. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön palkka- 
ja sivupalkkakuluista. 
Palveluiden ostot muodostavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toisiksi suurimman 
menoerän (421 970 euroa, 12,8 %). Ympäristökeskus hankkii ostopalveluina 
tavanomaisten posti-, tele- ja ATK-palveluiden lisäksi toimitilojensa kunnossapito- ja 
siivouspalvelut sekä ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja 
eläinlääkintähuollon asiantuntijapalvelut.  Asiantuntijapalveluista merkittävän osan 
(131 720 euroa) muodostavat eläinlääkintähuollon tulosyksikön kautta hankittavat 
sopijakuntien löytöeläinpalvelut sekä Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta 
Mäntsälän kunnalle hankittavat peruseläineläinlääkäripalvelut ja kiireellisen 
eläinlääkäriapu. Ostopalveluina hankitaan myös ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan 
tulosyksiköiden sellaiset valvontaan liittyvät laboratoriopalvelut, joita ei voida veloittaa 
asiakkailta. 
 
Ympäristönsuojelun tulosyksikkö hankkii asiantuntijapalveluna sopijakuntien ilmanlaadun 
seurantatutkimukset (29 367 euroa), CO2-seurantalaskennan (5 400 euroa) sekä 
Nurmijärven (10 000 euroa) ja Tuusulan (20 000 euroa) haja-asutusalueiden 
jätevesineuvonnan. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa osasta Nurmijärven 
vesistöseurantaa (7 200 euroa) ja Järvenpään uhanalaisen ketosukkulakoin (Scythris 
laminella) esiintymisalueen seurantatutkimuksista (1 580 euroa). 
 
Ympäristökeskuksen ostopalveluihin kuuluvat myös virka- ja työmatkoista maksettavat 
matkakorvaukset sekä kuljetus- ja koulutuspalvelut.  
 
Toimitilojen pääoma- ja ylläpitovuokrat (229 100 euroa, 6,9 %) muodostavat kolmanneksi 
suurimman menoerän ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoissa. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on toimistotiloja Tuusulan Marianlinnan 
(Hyrylänkatu 8 C, Tuusula) lisäksi Nurmijärven virastotalossa (Keskustie 2 A, Nurmijärvi). 
Tämän lisäksi ympäristökeskuksella on päivystystehtäviä varten etäpiste Mäntsälän 
kunnantalolla (Heikinkuja 4, Mäntsälä) sekä eläinlääkärin vastaanotot Tuusulassa 
(Koskenmäenpolku 4 B 2, Tuusula), Järvenpäässä (Neilikkakatu 20 C, Järvenpää) ja 
Nurmijärvellä (Toreenintie 6, Nurmijärvi). 
 
Ympäristökeskuksen toimintamenoilla tuotetaan sopijakuntien lakisääteiset 
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut. Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksen palveluiden tarkempi kohdistuminen sopijakuntiin on esitetty 
ympäristökeskuksen palvelusopimuksessa 2013–2015. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatulot muodostuvat myynti- ja 
maksutuloista. Myyntituloja ovat sopijakuntien tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti 
kohdennettujen palveluiden perusteella maksamat yhteistoimintakorvaukset ja valtion 
viranomaisilta perittävät palveluiden myyntitulot. Ympäristökeskuksen maksutulojen 
arvioidaan kasvavan noin 48 000 euroa vuoteen 2012 verrattuna ja myyntitulojen yhteensä 
noin 713 000 euroa. Myyntitulojen kasvusta noin 701 000 euroa on sopijakuntien 
maksuosuuksien kasvua. Tästä noin 50 000 euroa aiheutuu KUUMA-seudun kautta 
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saatavan hankerahoituksen jäämisestä pois ympäristökeskuksen koordinoimasta 
ilmastonsuojelutyöstä. Maakunnan kehittämisrahalla (noin 25 000 euroa) sekä KUUMA-
kuntien omarahoitusosuudella (noin 25 000 euroa) on aiempina vuosina katettu 
ympäristökeskuksen projektikoordinaattorin palkkakulut sekä muut ilmastonsuojelutyön 
kustannukset. 
 
Kuntakohtaiset maksutulot kompensoivat sopijakuntien maksuosuuksia, ja 
ympäristökeskuksen toimintatuloilla katetaan sen kaikki toimintakulut. 
 
Suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 talousluvut perustuvat talousarvion laadintaohjeen 
kasvuprosenteille (toimintatuotot 2 % ja toimintakulut 4 %). 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 551 277 2 548 088 2 538 088 3 308 130 3 308 130
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -2 551 277 -2 548 088 -2 538 088 -3 308 130 -3 308 130

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 28,0 28,0 37,0 37,0
- määräaikaiset 4,0 4,0 4,0 4,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 1,4 1,4 1,4 1,4
- määräaikaiset, osa-aikaiset 0,4 0,4 0,4 0,4
Henkilöstömäärä yhteensä** 33,8 33,8 42,8 42,8
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 29,8 %
Määrärahan muutos euroina -760 042

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -608 022
Palvelujen ostot -78 120
Aineet ja tarvikkeet -17 700
Vuokrat -49 800
Muut toimintakulut -6 400

Yhteensä -760 042

Sopijakuntien maksuosuudet Euroa/v
Järvenpää 576 941
Kerava 510 726
Mäntsälä 443 654
Nurmijärvi 627 423
Tuusula 726 387

2 885 130
S* = sitova taso.  
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TALOUS- JA TIETOHALLINTO 
Tulosalue                              Vastuuhenkilö: talousjohtaja Susanna Taipale- Vuorinen   
    

  
 
Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
  
Taloushallinto ja suunnittelu   
Seudullinen talouspalvelukeskus  
Tietojärjestelmäpalvelut  
Konsernivalvonta ja riskienhallinta 
  
 
Taloushallinnon ja suunnittelun tulosyksikkö vastaa kunnan päätöksenteossa ja 
palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen 
hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, kunnan taloushallinnon johtamisesta ja 
ohjauksesta, kunnan strategisesta suunnittelusta, talousarvion ja taloussuunnitelman 
valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, taloushallinnon järjestelmien kehittämisestä ja 
ylläpidosta sekä laskentatiedon kokoamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja 
järjestämisestä sekä kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. Toimialojen talousarvio-
valmistelua koordinoidaan ja johdetaan kunnanhallituksen talousarviokehyspäätöksen 
mukaisesti sekä seurataan kunnan talousarvion toteutumista ja rahoituksen riittävyyttä. 
Yksikön päällikkönä toimii laskentapäällikkö ja siinä työskentelee 7 kokoaikaista henkilöä. 
 

Seudullinen talouspalvelukeskus tuottaa ja kehittää ulkoisen kirjanpidon 
(raportointeineen), osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen palveluja Tuusulan, 
Nurmijärven ja Mäntsälän kunnille, Järvenpään kaupungille sekä niiden konserni-
yhteisöille. Seudullinen talouspalvelukeskus hoitaa kokonaisvaltaisesti yhteistyö-
kumppaniensa kirjanpitoa. Palveluun sisältyy varsinaisen kirjanpidon hoitamisen ja 
tilinpäätösten laatimisen lisäksi yhteistyökumppanien henkilöstön neuvontaa ja 
konsultointia. Seudullinen talouspalvelukeskus huolehtii yhteistyökumppaniensa 
päivittäisestä maksuliikenteestä kassasuunnittelua, rahoituksen kilpailutusta ja siihen 
liittyvää päätöksentekoa lukuun ottamatta. Seudullista talouspalvelukeskusta johtaa 
talouspalvelukeskuksen päällikkö ja yksikössä on 16 kokoaikaista ja 4 osa-aikaista 
työntekijää. 
 

Tietojärjestelmäpalvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä 
tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut 
tukee toimialoja tietojärjestelmähankkeissa sovitun työnjaon ja tietohallintostrategian 
mukaisesti sekä vastaa kunnan ICT-ohjelmasta. Tietojärjestelmäpalveluita johtaa 
tietohallintopäällikkö ja siellä työskentelee 7 henkilöä. 
 
Konsernivalvonta ja riskienhallinta -tulosyksikössä ylläpidetään kunnantalon 
pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien 
laadinnassa ja päivittämisessä. Kulunvalvonnan sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan 
laitteistoja laajennetaan uusiin ja saneerattaviin kunnan omistuksessa tai vuokralla 
omassa käytössä oleviin kiinteistöihin osana omaa työtä tai ostopalveluina. Lisäksi 
yhteistyössä tilakeskuksen kanssa suunnitellaan kameravalvontaa turvallisuuden 
parantamiseksi. Tulosyksikkö vastaa hallintosäännön mukaan konserniohjeessa 
kunnanjohtajalle konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuista valvomalla kunnan 

54



määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen 
kehittymistä sekä seuraamalla niiden hallitustyöskentelyä ja tekemällä tarvittaessa 
esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 14 tytäryhtiötä, 7 konsernitaseeseen 
sisältyvää yhtiötä, 6 osakkuusyhtiötä sekä useita muita yhteisöjä, joissa kunta on mukana 
jäsenenä tai omistajana. Tulosyksiköllä on turvallisuuspalvelujen tuottamista varten kaksi 
kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. 
 
Konsernivalvonta- ja osakkuusyhtiöt sekä riskienhallinta ja turvallisuus- 
tulosyksikkö yhdistetään Konsernivalvonta- ja riskienhallinta tulosyksiköksi vuoden 
2013 alusta. 
 

Palvelusuunnitelma 2013 – 2015 
 
Kunnan talouden ja toiminnan yhteensovittaminen tuo haasteita talouden suunnittelulle 
sekä seurannalle että raportoinnille. Yhdessä toimialojen kanssa tulee nopeasti havaita 
mahdolliset talouteen vaikuttavat muutokset ja kyetä etsimään yhdessä tarvittavia 
ratkaisuja ilmenneisiin haasteisiin. Johdon raportoinnin merkitys korostuu ja siksi 
järjestelmiä ja raportointia tulee kehittää jatkuvasti. Talouden haasteiden johdosta 
toimialojen esimiesten ja talousvastaavien ohjeistusta ja tiivistä yhteistyötä lisätään. 
 
Vuoden 2012 puolella alkanut kunnan laskutusjärjestelmien päivitystyö jatkuu vuoden 
2013 aikana siten, että laskutusjärjestelmät tuottavat vuoden loppuun mennessä kuluttajan 
e-laskuja ja suoraveloitusten korvaaminen suoramaksulla on mahdollista. 
Talousprosessien kuvaamisella pyritään kehittämään ja tehostamaan yksikön toimintaa. 
Riskienhallintatyötä jatketaan syksyllä 2011 valmistuneen kokonaiskartoituksen pohjalta. 
Kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistus uusitaan seuraavien vuosien 
aikana. 
 
Kunnan strategiaprosessi uudistetaan vuoden 2013 aikana. Uuden kuntastrategian 
valmistelutyö käynnistetään jo meneillään olevan valtuustokauden aikana. Strategiatyöhön 
osallistumiseen sekä strategian jalkauttamiseen sitoutetaan koko kuntaorganisaatio. 
Strategia näyttää kunnan suunnan ja tavoitteet tuleville vuosille. 
 
Seudullisessa talouspalvelukeskuksessa kehitetään yhteistyökumppanien kirjanpidon, 
reskontrien ja maksuliikenteen palveluja yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaisesti.  
Talouspalvelukeskuksen osalta selvitetään syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana toiminnan 
mahdollisia muutoksia sekä toimintamuotoa tulevaisuudessa. 
 
Suunnittelukaudella päivitetään kunnan tietohallintostrategia. Uusien työasemien 
asennusprosesseja kehitetään edelleen. Windows 7-käyttöjärjestelmän käyttöönottoa 
jatketaan ja se otetaan käyttöön vaiheittain myös olemassa oleviin Windows XP-
työasemiin. Tietoliikenneverkon kehityshanke saatetaan loppuun ja koulujen erilliset 
opetusverkot yhdistetään yhdeksi opetusverkoksi. Tietojärjestelmäpalvelujen toiminta 
tukeutuu vahvasti ostopalveluihin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Seudullisen ict-
yhteistyön tiivistämisen selvityksissä ollaan aktiivisesti mukana muiden Kuuma-kuntien 
kanssa. 
 
Konsernin ja tyräryhtiöiden välistä yhteistyötä tiivistetään ja toimintaan pyritään saamaan 
lisää ennakoivuutta sekä parantamaan tiedonkulkua kunnan ja sen tytäryhtiöiden välillä. 
Lisäksi tavoitteena on laatia omistajapoliittinen ohje, jossa otetaan kantaa kunnan 
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keskeisiin omistajapoliittiseen tavoitteisiin ja omistajapolitiikan toimintatapoihin ja 
linjauksiin. Tulevan suunnittelukauden alussa laaditaan tytäryhtiöille kunnan tavoitteet 
strategiatyön yhteydessä. 
 
Konsernivalvonta ja riskienhallinta–tulosyksikössä tehdään kunnan turvallisuus-
suunnitelman täytäntöönpano yhdessä toimialojen kanssa. Pelastuspalvelut hankitaan 
ostopalveluna Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Tulosyksikkö ylläpitää kunnan 
viranomaisverkkopäätelaitteita ja antaa niihin tarvittavaa koulutusta ja toteuttaa tarvittavaa 
valmiussuunnittelua ja kouluttaa suojeluorganisaatiota sekä ylläpitää ja kehittää Tuusulan 
kunnan väestönsuojelun johtokeskusta. Osa suunnittelu- ja koulutustyöstä tehdään 
yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Valmiussuunnittelun 
puolelta tuetaan kunnan toimialoja valmiussuunnitelmien teossa. Valmiussuunnittelussa 
luodaan toimiva yhteistyömalli Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa. Tulosyksikkö 
valmistelee pelastuslaitoksen toiminnasta annettavat palvelutasolausunnot.  
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Tulosalueen henkilöstöstä kolme henkilöä saavuttaa eläkkeeseen oikeuttavan iän 
suunnitelmakauden aikana. Tehtäviä järjestetään uudelleen siten, että osa niistä 
palveluista, joita nämä henkilöt ovat tuottaneet ostetaan tulevaisuudessa ulkopuolisena 
palveluna. Eläkkeelle siirtymisten myötä tehtäviä uudistetaan myös siten, että työpanosta 
voidaan kohdentaa laajenevaan konserniyhtiöiden ja muiden sidosryhmien valvontaan 
sekä kuntalain uudistuksen mukaiseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinta työn 
vahvistamiseen. 
 
Maksuliikenteenhoitajan virka ja sen palkkausmenot on aiemmin jaettu puoliksi 
Seudullisen talouspalvelukeskuksen ja Taloushallinto ja suunnittelu –tulosyksikköjen 
kesken. Maksuliikenteenhoitajan virkaa esitetään siirrettäväksi kokonaan Taloushallinto- ja 
suunnittelu –tulosyksikköön ja samalla nimikkeen muuttamista rahoitussuunnittelijaksi 
vuoden 2013 alusta alkaen. Viran siirto ei aiheuta lisäystä tulosalueen henkilöstömenoihin. 
Laskentapäällikön nimike esitetään muutettavaksi talouspäälliköksi toimenkuvan 
muutoksien takia.  
 
Osaamista tulee kehittää siten, että tulosalueen toimintaa kehitetään jatkuvasti 
asiantuntijapalveluita tarjoavaksi toimijaksi. Tehtäviä järjestelemällä ja käytännön 
palvelutyön uudelleen organisoimisella pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. 
Koulutukseen ja osaamisen kertaamiseen varataan tarvittava määräraha. 
 
Talouspalvelukeskuksen palveluiden siirtämistä ostopalveluiksi selvitetään. Tämä 
tarkoittaisi tulosalueen henkilöstön vähenemistä noin 20 henkilöllä. Myös tietohallinnon 
uudelleenjärjestelyt saattavat vaikuttaa henkilöstön määrään suunnitelmakaudella. 
Mikäli talouspalvelukeskuksen palvelut siirtyvät ulkoiseksi palveluksi tulee talous- ja 
tietohallintopalveluihin jäädä osaamista palveluiden ostamiseen sekä ostopalvelun 
toimivuuden aktiiviseen seurantaan. 
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Budjettiyhteenveto/     140 TALOUS JA TIETOHALLINTO

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 143 217 1 133 758 1 133 758 1 150 826 1 150 826
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -5 775 711 -6 217 188 -6 399 188 -6 516 397 -6 486 059

TOIMINTAKATE -4 632 494 -5 083 430 -5 265 430 -5 365 571 -5 335 233

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 29,0 29,0 30,0 29,0
- määräaikaiset 5,0 5,0 5,0 5,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 4,1 4,1 4,1 4,1
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 38,1 38,1 39,1 38,1
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 7,6 % 10,8 % 4,8 % 4,3 %
Määrärahan muutos euroina -441 477 -623 477 -299 209 -268 871

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -195 365
Palvelujen ostot 35 490
Aineet, tarvikkeet -2 400
Vuokrat -89 606
Muut kulut -16 990

Yhteensä -268 871
S* = sitova taso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57



KUNTAKEHITYS 
Tulosalue  Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo  
 
Kuntakehityksen  tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
 Maankäyttö- ja karttapalvelut 
 Paikkatieto 
 Kaavoitus 
 Yrityspalvelut ja kehittämisprojektit   
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Kuntakehitystä koskevien talousarvioratkaisujen ja kaavoitussuunnitelmassa esitettyjen 
kärkihankkeiden avulla 

 kohdistetaan uudet maankäyttöä koskevat toimet erityisesti kunnan omistamille 
alueille, 

 saatetaan valmiiksi tekeillä olevat osayleiskaavat, 
 panostetaan uusien työpaikka-alueiden kaavoittamiseen ja keskustojen 

kehittämiseen, 
 siirrytään projektimaiseen toteutukseen Rykmentinpuistossa ja mahdollisuuksien 

mukaan myös Focus-alueella 
 etsitään toteutusmallit em. suurten hankkeiden, Tuomala II työpaikka-alueen ja 

Kehä IV:n toteutukseen ja 
 lisätään paikkatieto-osaamista toimialoilla sekä parannetaan paikkatietopalveluja. 

 
Kaavoitus tuottaa mm. yleis- ja asemakaavoja, poikkeamispäätöksiä ja suunnittelu-
tarveratkaisuja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä toteutuksen pohjaksi. 
Lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaistahojen 
kanssa, rakentamisen ohjaamiseen, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin. 
Kaavat laaditaan pääasiassa omana työnä, mutta aiempiin vuosiin nähden konsulttien 
käyttämistä töiden jouduttamiseksi pyritään lisäämään. Tämän lisäksi tarvitaan 
erityisselvitysten laadintaan ulkopuolista apua, käsittäen kaavojen laadinnan lähtötiedoiksi 
tarvittavia selvityksiä (mm. maisema-, luonto-, melu- ja liikenneselvitykset).   
 
Suunnittelukauden painopisteenä ovat osayleiskaavoituksen osalta meneillään olevien 
FOCUS-alueen, Tuomalan, Sulan ja Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavojen 
valmistuminen. Asemakaavoituksen kärkihankkeina ovat Etelä-Tuusulassa mm. 
Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava, ydinkeskustan hankekaavat sekä 
pientalotuotannon kannalta tärkeät Lahelan, Anttilanrannan ja Häriskiven asemakaavat. 
Jokelassa ensisijaisesti valmistellaan Kartanon alueen kaavoja sekä Lepola III, Pertun 
koulun ja Jokelan sote-aseman –kaavoja. Tämän jälkeen edetään taajaman muilla 
laajennuksilla ja asemakaavan muutostöillä. Kellokosken osayleiskaavaan perustuen 
aloitetaan uusien asuinkortteleiden asemakaavoittaminen Linjatien ja mahdollisuuksien 
mukaan Purotien ympäristössä. 
 
Työpaikkatonttivarantoa pyritään kartuttamaan Etelä-Tuusulassa useilla asemakaavoilla. 
Työpaikkatonttitarpeeseen vastataan Jokelassa Ridasjärventien ja Kellokoskella 
Rajalinnan työpaikka-alueiden laajentamisella. Koko kunnan yleiskaavan tarkistustyötä 
jatketaan siten, että luonnos valmistuu vuonna 2013 ja ehdotus vuonna 2014. Kaava on 
tarkoitus saattaa hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana.  
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Maankäyttö- ja karttapalvelut vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat 
maanhankinta, maankäyttösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, 
maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Yksikkö tuottaa 
perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja 
rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen. 
Keskeinen lainsäädännöllinen tehtävä on kiinteistörekisterin pitäminen, joka edellyttää 
sekä tonttijakojen laatimista että kiinteistöjen muodostamista. Yksikkö vastaa myös 
kunnan yleisistä maanmittaus- ja lainhuudatustehtävistä, maankäyttö- ja kartta-
palveluiden, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteisistä asiakaspalvelutehtävistä sekä 
kopiolaitoksesta.  
 
Kunnassa vireillä olevat laajat aluekehitys- ja rakennushankkeet (Rykmentinpuisto ja 
FOCUS, osittain myös Sula ja Tuomala II), asuntotuotannon pitäminen sovitulla tasolla 
sekä sen pitkäjänteinen kehittäminen, työpaikkaomavaraisuuden nostaminen tavoitellulle 
tasolle sekä hankemäärältään mittava kaavoitussuunnitelma edellyttävät lisääntyviä 
maapoliittisia toimenpiteitä ja jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä. Aktiivisella ja 
suunnitelmallisella maapolitiikalla pystyttäisiin kasvattamaan merkittävästi kunnan 
todellisia tontinmyyntituloja.  
 
Perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä koostetaan sekä jaetaan kuntastrategian 
mukaiseen suunnitteluun, rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten 
tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi keskeisiä paikkatieto-ohjelmia, 
paikkatietovarantoja sekä toimii paikkatiedon jakelun kehittäjänä yhdessä osto-
palvelutoimittajien kanssa. Paikkatietoyksikkö tarjoaa palvelua ja tukea kaikille kunnan 
sektoreille paikkatietoasioissa resurssien riittävyyden mukaan. Paikkatieto-osaamista 
pyritään lisäämään eri toimialoilla. 
 
Yritystonttien kysyntä kohdistuu erityisesti Etelä-Tuusulaan, ja varannon lisääminen on 
tavoitteena vuosien 2013-2014 aikana. Myös Jokelassa ja Kellokoskella tavoitteena on 
uusien tonttien saaminen luovutettavaksi. Niiden osalta tilanne paranee oleellisesti, kun 
uusilta Rajalinna II:n ja Ridasjärven työpaikka-alue II:n alueilta päästään markkinoimaan ja 
luovuttamaan yritystontteja. Ensisijaisesti huolehditaan kunnassa jo toimivien yritysten 
toimintaedellytyksistä. Uusia yrityksiä tavoitellaan työpaikkaomavaraisuuden nostamiseksi 
ja alueellisen elinvoiman lisäämiseksi. Tavoitteena on 100 %:n työpaikkaomavaraisuus 
vuoteen 2025 mennessä.  
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2015 
 

Yritystonttiasioita hoitavan projektikehittäjän määräaikainen työsuhde muuttuu takaisin 
kokoaikaiseksi, kun se poikkeusjärjestelyistä johtuen oli v. 2012 vain 80 % työajasta. 
Maankäyttö- ja karttapalvelujen tulosyksikköön esitetään perustettavaksi seuraavat 
virat/työsuhteet: 
- vuonna 2014 kiinteistöinsinööri 
- vuonna 2014 kartoittaja maastomittaustehtäviin 
- vuonna 2015 palvelusihteeri 
- vuonna 2015 paikkatietokäsittelijä 
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Lisäksi vuonna 2013 vakinaistetaan syyskuusta 2010 alkaen määräaikaisena 
paikkatietokäsittelytehtävissä työskennellyt kartoittaja (yhteinen resurssi kaavoituksen 
kanssa). 
Paikkatieto tulosyksikköön esitetään perustettavaksi kaksi uutta virkaa/tehtävää: 
- vuonna 2014 paikkatietosuunnittelija 
- vuonna 2015 paikkatietoasiantuntija 
 
Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
GPS-mittauslaitteisto vuonna 2013 
Takymetrin vaihto vuonna 2014 
Maastopakettiauton vaihto vuonna 2015 
 
Erittely suurimmista projekteista 
     TA 2012  TA 2013 
        €           € 
FOCUS-projekti     37 000    70 000 
Rykmentinpuisto   135 000  213 501  
Yleiskaavan tarkistus   100 000   100 000 
 
Täsmennyksiä projektirahoituksen osalta: 
FOCUS-projektiin on osoitettu lisäpanostusta 33 000 € edelliseen vuoteen verrattuna osayleiskaavatyön loppuun saattamiseksi ja 
asemakaavatyön käynnistämistä varten. 
 

 
Tunnuslukuja  2004-2011 
 
Voimaantulleet asemakaavat 
 

Vuosi Asuntoalueet   Työpaikka-alueet 

  p-a/ha k-m2 asuntoja p-a/ha k-m2 

2004 24,16 45942 215 8,20 27783 

2005 110,42 128013 932 43,10 162410 

2006 29,25 43140 281 41,64 92501 

2007 31,80 41766 86 49,71 29130 

2008 55,39 69882 601 60,76 108545 

2009 8,98 8274 137 13,16 45174 

2010 2,65 4961 54 11,82 39483 

2011 22,25 82849 680 0 0 
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Kiinteistönmuodostus 
 

Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 5 v. ka. 

Tontteja rekisteröity (kpl) 148 119 86 75 49 95 
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. 
(vrk) 36 48 39 29 36 38 
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl) 15 21 18 50 22 25 
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl) 201 133  74 30 37 95 
 
 
Maanhankinta 
 
Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 5 v. ka. 

Hankittu ha. 18,76 71,05 159,16 34,45 57,02 *) 68,10 
Hankittu milj. eur  0,57   2,57     5,83   0,35   2,95  *)   2,45 

 
Täsmennyksiä raakamaanhankinnan osalta: 
Raakamaan hankinta näytti hieman vilkastuneen v. 2011 loppupuoliskolla. Ainakin osittain taustalla oli maapoliittisen ohjelman 
uudistamisen yhteydessä sovittu linjaus, jonka mukaan raakamaan hintatasoa voidaan hieman nostaa. Kaikkiaan maanhankintaan 
käytettiin n. 3,4 milj. euroa. Summaan sisältyi sekä v. 2011 sovittuja kauppoja, mutta myös Senaatti-kiinteistöille maksettu 
kauppahinnan osa. Vuodenvaihteeseen 2011–2012 ajoittui useampia kauppoja, joista osa kirjautui vuodelle 2011 ja osa vuodelle 2012. 

Vuoden 2011 aikana saatiin neuvoteltua ja sovittua uusia kauppoja seuraavasti: 
- maanhankinta kokonaisuudessaan n. 75 hehtaaria, josta 
- raakamaan osuus n. 44 hehtaaria. 
 
 
Maanluovutus 
 
Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 5 v. ka. 

Omakotitonttien luovutus (kpl) 60 26 69 70 27 50 
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Budjettiyhteenveto/     160 KUNTAKEHITYS

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 824 355 840 000 990 000 840 000 840 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -2 811 774 -3 547 371 -3 495 371 -3 893 269 -3 853 218

TOIMINTAKATE -1 987 419 -2 707 371 -2 505 371 -3 053 269 -3 013 218

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 34,0 34,0 36,0 35,0
- määräaikaiset 6,0 6,0 6,0 6,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 2,5 2,5 2,5 2,5
- määräaikaiset, osa-aikaiset 0,8 0,8 0,0 0,0
Henkilöstömäärä yhteensä** 43,3 43,3 44,5 43,5
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 26,2 % 24,3 % 9,8 % 8,6 %
Määrärahan muutos euroina -735 597 -683 597 -345 898 -305 847

M äärärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013 

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -191 279
Palvelujen ostot -118 500
Vuokrat 21 232
Muut erät -17 300

Yhteensä -305 847
S* = sitova taso.  
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 19.11.2012

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TAE KH 2013 2013 2014

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 1 549 1 613 1 913 000 1 863 000 1863 1863

  Maksutuotot 4 839 4 832 5 247 116 5 197 116 5197 5197

  Tuet ja avustukset 965 800 1 025 000 1 025 000 1025 1025

  Muut toimintatuotot 529 453 463 000 463 000 463 463

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 882 7 698 8 648 116 8 548 116 8548 8548

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -20 112 -22 088 -23 075 437 -22 338 900 -23009 -23929

  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -5 288 -6 096 -6 376 200 -6 200 904 -6387 -6642

    Muut henkilösivukulut -1 215 -1 576 -1 642 901 -1 593 183 -1641 -1707
  Palvelujen ostot -55 890 -51 758 -54 619 630 -58 420 597 -60173 -62580
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 358 -2 155 -2 143 600 -2 143 600 -2208 -2296

  Avustukset -4 224 -4 261 -4 534 400 -4 561 400 -4698 -4886

  Vuokrat -3 306 -3 048 -3 276 854 -3 191 854 -3288 -3419

  Muut toimintakulut -143 -78 -72 900 -72 900 -75 -78

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -92 536 -91 061 -95 741 922 -98 523 338 -101479 -105538

TOIMINTAKATE -84 655 -83 363 -87 093 806 -89 975 222 -92931 -96990

Määrärahan muutos % 6,89 -1,59 5,14 8,19 3,00 4,00

Määrärahan muutos euroina 5 963 -1 475 4 680 896 7 462 312 2956 4059

%-osuus verorahoituksesta 49,77 48,06 47,60 49,17 48,72 48,80

Asukkaat 31.12. 37667 38014 38097 38097 38837 39787

Toimintakate euro/asukas 2247 2193 2286 2362 2393 2438
S* = Sitova taso

Henkilöstö yhteensä** 522,8 546,8 522,8
- vakinaiset 442 463 441
- määräaikaiset 40 43 41
-vakinaiset osa-aikaiset 36,9 36,9 36,9
- määräaikaiset osa-aikaiset 3,9 3,9 3,9

** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI       

Toimiala  Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 
Toimielin 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta järjestää arvioidun tarpeen mukaiset asiakaslähtöiset sosi-
aali- ja terveyspalvelut ja huolehtii toimintaedellytyksistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. Toimialan palveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta sekä vas-
tuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.  
  
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päämääränä on järjestää toiminta-ajatuksen mukaiset pal-
velut ammattitaitoisesti kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja yhdenvertai-
sesti. 
 
Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet: 
 Sosiaalipalvelut 
 Terveyspalvelut 
 Erikoissairaanhoito 
 Koti- ja laitoshoidonpalvelut 
 Kehittämis- ja hallintopalvelut 
 
 
SOSIAALIPALVELUT 
Tulosalue            Vastuuhenkilö: Sosiaalityönpäällikkö Marja-Liisa Palosaari 
 
Sosiaalipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 

Toimeentulopalvelut 
Perheiden sosiaalipalvelut 
Sosiaalinen kuntoutus 

 
Toiminta-ajatus 
 
Sosiaalipalveluiden tulosalue tuottaa sosiaalihuoltolain tarkoittamia sosiaalipalveluja sekä 
vastaa lastensuojelulain, toimeentulotukilain, päihdehuoltolain sekä kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetun lain mukaisista palveluista ja tehtävistä. Palveluilla edistetään ja ylläpi-
detään yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintaky-
kyä. Palveluiden avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa vaikuttamalla 
elinolojen muutoksen aikaansaamiseksi ongelmatilanteissa. Keinoina ovat sosiaalisten 
ongelmien ehkäiseminen, varhainen puuttuminen, suunnitelmallinen asiakastyö sekä mo-
niammatillinen yhteistyö. 
 
Toimintaympäristön tulevaisuuden haasteet 
 
Sosiaalipalveluiden haasteina ovat asiakasmäärän kasvu, mikäli rakenteellinen työttömyys 
kasvaa ja työttömyysjaksot pidentyvät. Palvelujen tarvetta lisäävät lasten ja perheiden ti-
lanteiden moniongelmaisuus sekä lisääntyvät mielenterveys- ja päihdeongelmat. Toi-
meentulotuen kustannukset kasvavat, mutta ovat Kuuma-kuntien toiseksi pienimmät. Kun-
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taliiton 60 suuren kunnan vertailun mukaan Tuusulan toimeentulotukimenot/asukas olivat 
kolmanneksi pienimmät v. 2011.  
Lain määräaikojen toteutuminen toimeentulotuessa ja lastensuojelussa nähdään haastee-
na palvelutarpeen edelleen kasvaessa. 
 
Työvoimahallinnon uudistukset, kuten palvelupisteiden keskittäminen ja tukipalvelujen 
kohdentaminen työttömyyden alkuvaiheeseen heikentävät vastaavasti pitkäaikaistyöttömi-
en työvoimapalveluja. Tämä vaikeuttaa työllistymistä ja lisää sekä kuntouttavan työtoimin-
nan tuen tarvetta että toimeentulotuen tarvetta. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tar-
koitetun yhteiskuntatakuun toteuttaminen edellyttää kunnan kaikkien hallintokuntien ja 
elinkeinoelämän tehokasta yhteistyötä.  
 
Kunnan peruspalvelujen tulee vastata laaja-alaisesti perheiden sekä erityisesti lasten ja 
nuorten tuen tarpeeseen. Lastensuojelun tarve on kasvava, mutta ei poikkea lähikuntien 
tasosta ja sijoitettujen lasten määrä on alle valtakunnan keskitason. Erikoissairaanhoidon 
hoitokäytännön mukaisesti vastuu vaikeasti käytöshäiriöisten lasten hoidosta on lasten-
suojelulla. Lastensuojelun sijaishuoltoyksiköiltä edellytetäänkin riittäviä henkilöstöresurs-
seja ja vahvaa osaamista. Lastensuojelulain mukaan perhehoito on ensisijainen sijaishuol-
topalvelu. Haasteena on saada riittävästi perhesijoituspaikkoja, jotka kykenevät vastaa-
maan lasten ja erityisesti nuorten tarpeisiin. Toisin kuin laitossijoituksessa perhesijoituk-
sessa oleva lapsi käyttää kunnan peruspalveluja, mikä on huomioitava päivähoito-, koulu- 
ja terveyspalveluissa. Sijaishuollontarpeen jatkuva kasvu on haaste kuntataloudelle. Las-
tensuojelun sijaishuollon asiakkaalla on oikeus jälkihuoltopalveluihin 21 ikävuoteen saak-
ka. Sijaishuollon kasvun myötä myös jälkihuoltonuorten määrä ja kustannukset tulevat 
kasvamaan.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja uusi sosiaalihuoltolaki tuovat tulosalueelle 
merkittäviä muutoksia ja palveluiden laajentumista. 
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Sosiaalityön asiakkaille tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti palvelusuunnitelma, jossa 
yhdessä asiakkaan ja verkoston kanssa asetetaan tavoitteet, määritellään palvelut ja sovi-
taan konkreettiset toimenpiteet, joihin sitoutumalla asiakkaan elämäntilanne paranee. Py-
syvien elämänlaatua kohentavien ratkaisujen löytäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä asi-
akkaan verkoston kanssa.  
 
Toimeentulotukiasiakkaiden 7 arkipäivän palvelutakuun toteutuminen edellyttää aikuis-
sosiaalityössä resurssien tehokasta kohdentamista ja palveluprosessin sujuvuutta. Työn-
jakoa arvioidaan ja erityistä ammatillista osaamista vaativia tehtäviä, kuten sosiaalinen 
luototus ja erityisryhmille kohdennetut toimeentulotuen palvelut keskitetään. 
 
Kunnanhallituksen 4.6.2012 § 253 päätöksen mukaisesti Tuusulan lastenvalvojapalvelut 
yhdistetään Keravan ja Järvenpään kanssa v. 2013 perustettavaan perheoikeudelliseen 
yksikköön. Järvenpää toimii yksikön isäntäkuntana. Yksikkö vastaa myös käräjäoikeudelle 
tehtävistä selvityksistä sekä uuden sosiaalihuoltolain mukaisten valvottujen tapaamisten ja 
perhesovittelutoiminnan koordinoinnista. Yksikön toiminnalla varmistetaan lastenvalvoja-
palvelujen jatkuva saatavuus ja osaaminen. Kun edellä mainittuja tehtäviä keskitetään 
perheoikeudelliseen yksikköön, jää kuntien lastensuojelun työpanosta enemmän suunni-
telmalliseen työskentelyyn perheiden kanssa, mikä tukee lastensuojelulain määräajoissa 
pysymistä. Yksikön toiminta tehostaa asiakkaiden oikea-aikaisen palvelun saamista. Per-
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heoikeudellisen yksikön kustannukset jaetaan 0-17-vuotiaiden lasten määrän suhteessa, 
kunnes palvelut on tuotteistettu v. 2015.   
 
Lastensuojelun painopiste on avohuollossa. Perhetyötä suunnataan asiakkaiden lasten-
suojelutarpeiden mukaisesti. Murrosikäisten ongelmiin tartutaan tehostetun perhetyön kei-
noin kahden työntekijän avulla. Suunnitelmakaudella suunnataan perhetyötä myös sijais-
huollossa olevan lapsen vanhempien vanhemmuuden tukemiseen sekä lapsen ja van-
hemman yhteydenpidon ylläpitoon. Lastensuojelun tarvetta vähentää ehkäisevän perhe-
työn toimivuus: neuvolan- ja vammaispalvelun perhetyö, koululaisten tukihenkilötyö sekä 
lapsiperheiden kotipalvelu. Lapsiperheiden tukemisessa käytetään sekä vapaaehtoisia 
että ammatillisia tukihenkilöitä.  Vapaaehtoisten tukihenkilöiden palvelulla autetaan perhei-
tä ja lapsia, joilla ei vielä ole lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelussa asiakastyön vaati-
vuus edellyttää pääsääntöisesti ammatillisten tukihenkilöiden käyttöä.  
 
Riittävällä henkilöstöresurssilla ja toimintaprosessien edelleen kehittämisellä turvataan 
perheiden oikea-aikaisten palvelujen saanti, avohuoltopainotteisuus sekä lastensuojelulain 
määräaikojen toteutuminen.  
 

Pitkän tähtäyksen tavoitteena on sijaishuollossa olevien lasten suhteellisen määrän vä-
hentyminen. Tavoitteeseen päästään, kun kunnalla on hyvin toimivat ehkäisevät peruspal-
velut sekä tehokkaat lastensuojelun avohuollon tukipalvelut. Sijaishuoltopaikan valinnassa 
huomioidaan perhesijoitusten ensisijaisuus. Suunnitelmakauden tavoitteena on perhehoi-
don osuuden kasvattaminen 48 %:iin sijaishoitovuorokausista.   
 
Perhetukikeskuksessa vuonna 2012 aloitettua perhekuntoutustoimintaa kehitetään tuusu-
lalaisten perheiden tarpeisiin yhteistyössä muun lastensuojelun perhetyön kanssa.  Jotta 
perhetukikeskus pystyy vastaamaan vaikeasti käytöshäiriöisten nuorten hoidosta, vahvis-
tetaan suunnitelmakaudella henkilöstörakenteen monipuolisuutta ja lisätään yksikköön 
psykologin palveluja.  
 
Sosiaalisessa kuntoutuksessa tehostetaan yhteistyötä suunnitelman mukaisesti terveys-
palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arvioinnissa, terveystarkastukseen oh-
jaamisessa ja terveystarkastuksen perusteella järjestettävissä palveluissa. Nuorten yhteis-
kuntatakuun velvoitteisiin varaudutaan asettamalla sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa 
etusijalle alle 25-vuotiaat työttömät nuoret. 
 
Tulosalueella toteutetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallistumis- ja aktivointihanke. 
Hankkeessa järjestetään suunnitelmallista virkistys-, kulttuuri- ja tukitoimintaa sekä muita 
elämänhallintaan liittyviä tukipalveluita, jotka eivät sisälly lakisääteisen kuntouttavan työ-
toiminnan palveluihin. Hanke rahoitetaan valtionkonttorilta saadulla kuolinpesän 96.000 
euron varoilla.  
 
Suunnitelmakaudella tuotteistetaan keskeiset palvelut mm. perhetyön, nuorisoaseman 
sekä perhetukikeskuksen palvelut.   
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Nimikemuutokset  2013 
 Perhetukikeskuksen vastaava hoitaja (2 virkaa) vastaavaksi ohjaajaksi 
 Perhetukikeskuksen laitosapulainen laitoshuoltajaksi 
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Määräaikainen tehtävä 
 

1. Määräaikainen perhetyöntekijä 1.1.-31.12.2013 
Perustelu 

1. Perhetyöntekijä/lastensuojelu 
Lastensuojelun painopisteen pitäminen avohuollossa edellyttää riittäviä 
resursseja. Jos lapsen/nuoren ja perheen kriisiin pystytään vastaamaan 
heti intensiivisen perhetyön avulla, voidaan ehkäistä kodin ulkopuolinen 
sijoitus tai tukea lapsen paluuta kotiin sijoituksen jälkeen. Myös 
jälkihuollon tarve on kasvava. Kunnan omalla resurssilla vähennetään 
ostopalvelujen tarvetta. 
 
Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi 43 % vuosien 2009 – 2010 aikana 
(v.2009/25kpl, v.2010/44kpl, v.2011/50 ). Vuonna 2011 kasvu hidastui, 
kun perhetyöhön panostettiin. Kasvu oli 14 %. Perhetyön avulla vältettiin 
yhdentoista lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle vuonna 2011. 

 
Uuden perustettavat virat 2014 

1. Sosiaalityöntekijää/ lastensuojelu 
2. Laitoshuoltaja/perhetukikeskus 
3. Päihdesairaanhoitaja 

Perustelut 
 

1. Sosiaalityöntekijät (2) /lastensuojelu  
Lastensuojelun asiakasmäärän kasvu: avohuollon asiakkaita oli 36 % 
enemmän v. 2011 (531) kuin v. 2010 (390). Lain edellyttämät määräajat 
ylittyivät 15 %:ssa lastensuojeluilmoituksista ja 39 %:ssa lastensuojelun 
tarpeen selvityksistä vuonna 2011. Sosiaaliasiamies on selvityksissään 
puuttunut asiaan. Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnalta selvitystä vuo-
den 2012 alussa lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta sekä teh-
dyistä toimenpiteistä asian korjaamiseksi. Avopalveluiden viivästyminen 
aiheuttaa sijaishuollon lisääntyvää tarvetta ja kasvavia kustannuksia.  
Jokaisella lastensuojeluasiakkaalla on oltava lapsen asioista vastaava so-
siaalityöntekijä. Tuusulassa lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on vastuul-
laan keskimäärin noin 80 asiakasta, laatusuositus on 35 asiakaslasta/ so-
siaalityöntekijä, kun käytettävissä on työpari.  
 
 

3. Laitoshuoltaja/perhetukikeskus 
Perhetukikeskuksen laajentuneiden toimitilojen (+ 500 m2) kunnossapito 
edellyttää toisen laitoshuoltajan toimen perustamista. Laitoshuoltajat vas-
taavat toimitilojen huoltamisen lisäksi yksikön arjen toimivuudesta osallis-
tumalla myös ruokahuoltoon sekä lasten kasvatus- ja ohjaustyöhön kodin 
arkeen liittyvissä asioissa. 
4. Päihdesairaanhoitaja  
Päihdehuollon kasvava asiakasmäärä, avopalvelupainotteisuus ja korva-
ushoidon mahdollistaminen avopalveluna edellyttävät Pohjois-Tuusulan 
asiakastyöhön toista sairaanhoitajan resurssia.  Lastensuojeluperheiden 
avopalveluiden tehostaminen edellyttää päihdepalvelujen tehostamista.  
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Uudet perustettavat tehtävät 2015 
5.   Psykologi/perhetukikeskus 
6.   Ohjaaja/kuntouttava työtoiminta 

 
Perustelut 

 
5.  Psykologi/perhetukikeskus 

Perhetukikeskus toimii sijaishuoltoyksikkönä, jonne sijoitetut lapset ja 
perheet ovat erityisen avun ja tuen tarpeessa. Vaikeasti käytöshäiriöis-
ten lasten jääminen ensisijaisesti lastensuojelun vastuulle edellyttää si-
jaishuoltoyksiköltä osaamisen ja henkilöstöresurssien vahvistamista. 
Perhetukikeskukseen sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä trau-
maattisiin tilanteisiin on voitava tarttua välittömästi jo sijoituksen alussa 
ja terapeuttinen hoito saatava käynnistettyä. Psykologi toimii koko työ-
yhteisön tukena.  
 

6. Ohjaaja/kuntouttava työtoiminta 
Kasvava asiakasmäärä, painotus nuorten lähiohjauksessa nuorten yh-
teiskuntatakuun toteuttamiseksi. 

 
 

Tunnuslukuja 
 

 TP 
2009  

TP 
2010 

TP  
2011 

TA 
2012 

TA 
2013 

TS 
2014 

TS  
2015 

Toimeentulotuen 
asiakastaloudet lkm  
eur/asiakastalous 
eur/asukas 

 
927 

2205 
53 

 
927 

2272 
57 

 
973 

2238 
57 

 
930 

2097 
51 

 
970 

2268 
58 

 
970 

2268 
58 

 
970 

2268 
58 

Lastensuojelu 
lastensuojeluilmoitukset lkm  
-ilmoitusten perusteella aloite-
tut  asiakkuudet/ uudet asiak-
kaat 

 
725 

 
 

152 
 

 
823 

 
 

192 
 

 
750 

 
 

300 

 
800 

 
 

280 
 

 
750 

 
 

300 
 

 
750 

 
 

300 
 

 
750 

 
 

300 
 

avohuollon asiakkaat vuoden 
aikana 
 

312 390 531 415 530 530 530 

kodin ulkopuolelle sijoitetut 
lapset yhteensä vuoden aika-
na, sisältää myös jälkihuollon 
 
Lastensuojelunhoitopäivien 
lkm yht/ vuoden aikana, joista 
- perhehoidossa % 
- laitoshoidossa % 
- perhetukikeskuksessa % 
 
Sijoitettujen lasten suhteellinen 
osuus ikäluokasta 0-17 vuotta 
tilanne 31.12 % 
-Tuusula 

 
 

92 
 
 

23393 
28 
61 
11 

 
 

0,8 
 
 

 
 

112 
 
 

25537 
25 
62 
13 

 
 

0,8 
 
 

 
 

137 
 
 

29885 
28 
61 
11 

 
 

0,9 
 
 

 
 

115 
 
 

25500 
35 
50 
15 

 
 

0,8 

 
 

130 
 
 

28500 
38 
47 
15 

 
 

0,9 

 
 

130 
 
 

28500 
42 
43 
15 

 
 

0,9 

 
 

130 
 
 

28500 
48 
37 
15 

 
 

0,9 

68



-valtakunnan keskimääräinen 
taso % * 

1,3 1,2  

 
Lastensuojelun kustannuk-
set/euroa/asukas 

 
 

145 

 
  

162 

 
 

203 

 
 

137 

 
 

202 202 

 
 

202 
Mielenterveysasumispalvelu- 
asiakkaat 
- kustannukset/ euroa/ asukas 

 
 

44 

 
 

37 

 
 

41 

 
 

39 

 
 

56 
               

56 

 
 

56 
Sosiaalinen kuntoutus 
Pitkäaikaistyöttömät 
yli 500 pv työmarkkinatukea 
saaneet 31.12. tilanne 

 
115 

 
100 

 
222 

 
109 

 
238 

 
112 

 
160 

 
120 

 
200 

 
115 

 
200 

 
112 

 
200 

 
112 

Sosiaalipalvelut 
-euroa/asukas  

 
324 

 
337 

 
374 299 

 
419 419 

 
419 

* vuoden 2011 tieto saadaan vuoden 2012 lopulla 
 
 

Budjettiyhteenveto/     230 SOSIAALIPALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 749 823 1 290 200 1 790 200 2 120 200 2 120 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -14 085 043 -12 786 777 -15 316 777 -15 747 887 -15 689 765

TOIMINTAKATE -12 335 220 -11 496 577 -13 526 577 -13 627 687 -13 569 565

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 50,0 58,0 58,0 58,0 57,0
- määräaikaiset 11,0 8,0 8,0 9,0 9,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 1,3 1,3 1,3 1,3
- määräaikaiset, osa-aikaiset 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Henkilöstömäärä yhteensä 63,1 68,4 68,4 69,4 68,4

Määrärahan muutos % -9,2 % 8,7 % 23,2 % 22,7 %
Määrärahan muutos euroina 1 298 266 -1 231 734 -2 961 110 -2 902 988

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut
Palkan tarkistukset ja määräaikainen perhetyöntekijä -58 714 -14 193
Eläkekulut -19 634 -9 039
Muut henkilösivukulut -3 962 -957
Palvelujen ostot, lastensuojelun sijaisperhhoito, ammatilliset -2 637 625 -2 637 625
perhekodit ja laitoshoito
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset, toimeentulotuki -300 000 -300 000
Vuokrat 58 826 58 826

Yhteensä -2 961 109 -2 902 988

Myyntituotot, perhetukikeskus 250 000, 250 000 250 000
Maksutuotot, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 345 000 345 000
ja lastensuojelun tukitoiminta
Muut tuotot, perustoimeentulon talkaisinperintä 10 000 10 000
Tuet ja avustukset, valtionosuus perustoimeentulotukeen 225 000 225 000

Yhteensä 830 000 830 000
S*= Sitova taso

Tulojen muutokset:
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TERVEYSPALVELUT 
Tulosalue  Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Tuula Kock 
 
Terveyspalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 

Sairaanhoito 
Suun terveydenhuolto 
Perheiden terveyspalvelut 
Työterveyshuolto 

Toiminta-ajatus 
 
Terveyspalvelujen tulosalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, ennaltaehkäis-
tä ja hoitaa sairauksia sekä kuntouttaa. Toimintaa säätelevät monet terveydenhuoltoa 
koskevat lait ja asetukset, joiden puitteissa palvelut on järjestettävä. 
 
Toimintaympäristön tulevaisuuden haasteet 
 
Tulevaisuuden haasteita palvelujen järjestämisen kannalta ovat väkiluvun kasvu, väestön 
ikääntyminen, uudet ja muuntuvat tartuntataudit, päihteiden käytön lisääntyminen, kiristyvä 
kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta, sähköisen asioinnin lisääntyminen, kiristyvä talous 
ja kuntarakenteen murros. Terveydenhuoltolaki sekä valmisteilla olevat sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislaki ja päivystysasetus tuovat muutoksia, joita ei voi kaikilta osin 
ennakoida. 
 
Terveydenhuoltolain mukainen väestön vapaa hakeutuminen yli kuntarajojen terveyskes-
kuksen asiakkaaksi alkaa vuoden 2014 alussa. Palvelu on järjestettävä kolmen viikon ku-
luttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Terveysasemaa voi vaihtaa valinnan jälkeen kerran 
vuodessa. Muutos asettaa suuria haasteita palvelujen suunnittelulle, jotta palveluja voi-
daan jatkossakin tarjota niin oman kunnan asukkaille kuin Tuusulan terveyskeskuspalvelu-
jen piiriin hakeutuville oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Kilpailu ammattitaitoisesta työvoi-
masta kiristyy samaan aikaan kuin palvelujen kysyntä kasvaa. Sähköinen asiointi on var-
sin kehittymätöntä nykyisten potilastietojärjestelmien ja tiukan tietosuojalain puitteissa. 
Nämä seikat hidastavat sähköisten palvelujen käytön lisäämistä. 
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, vaatii edelleen tarkkaa työn 
suunnittelua sekä arviointia niin perheiden terveyspalveluissa kuin suun terveydenhuollos-
sa. 
 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
 
 Vastaanottotoiminnassa käytetään ja vertaillaan kahta toimintatapaa, lääkäri-hoitaja työ-
parimallia sekä tiimimallia.  Saatujen kokemusten ja tulosten perusteella toimintaa arvioi-
daan loppuvuodesta 2013. Vuoden toiminnan perusteella tehdyt johtopäätökset ovat vasta 
suuntaa-antavia, joten on varauduttava jatkamaan kahta eri mallia suunnitelmakauden 
ajan. 
 
 Väestövastuujärjestelmän tilalla käytössä on ns. listautumismalli. Siinä pitkäaikaisempaa 
hoitosuhdetta tarvitsevilla potilailla on mahdollisuus listautua tietyn lääkärin ja hoitajan asi-
akkaaksi (työparimalli) tai lääkärin asiakkaaksi (tiimimalli).   Satunnaisesti vastaanotolla 
käyvät potilaat voivat valita parhaiten itselleen sopivan vastaanottoajan miltä tahansa hoi-
totiimin lääkäriltä tai hoitajalta. Kasvavaan hoidon kysyntään vastataan ohjaamalla potilai-
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ta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan (kotimittaukset ), lisäämällä sairaanhoitajien it-
senäistä vastaanottoa ja parantamalla konsultaatiokäytäntöjä.  Vastaanoton palvelupro-
sessin selvittämiseksi arvioidaan lääkäripalvelujen suurkäyttäjien määrä sekä käytön syitä.  
Tavoitteena on luoda toimintamallit, joissa palveluja käytetään hallitusti. 
 
Suunnittelukauden aikana arvioidaan kotihoidon lääkäripalvelujen tuotantotapa sekä 
käynnistetään tehostetun kotihoidon toiminta yhteistyössä koti- ja laitoshoidon tulosyksi-
kön kanssa.  
 
Suunnittelukaudella selvitetään kuvantamispalveluiden vaihtoehtoinen tuotantotapa ja  
tähystystoiminnan mahdollinen siirto Hyvinkään sairaalaan sekä mahdollisuus aikaistaa 
terveyskeskuksen vastaanoton päivystys päättymään klo 20.00.  
  
Kuntoutusyksikössä  jatketaan fysioterapeuttien itsenäistä lähetteetöntä vastaanottoa 
akuuteissa selkävaivoissa ja niska-hartiaseudun vaivoissa.  
 
Lääkekeskus antaa lääkehuollon palveluita Tuusulan kunnalle ja yhteistoiminta- sopimuk-
sella Järvenpään kaupungille. Osastofarmasialla edistetään turvallisen lääkehoidon toteu-
tumista mm. lääkehoidon arvioinneilla ( esim. lääkkeiden yhteisvaikutukset), lääkevaara-
tapahtumien seurannalla ja lääkekoulutuksella. Hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaami-
nen varmistetaan LOVe- (=lääkehoidon osaaminen verkossa) ohjelmalla lääkekeskuksen 
toimesta. 
 
 
Suun terveydenhuollossa työjakoa kehitetään edelleen niin, että hoitajat tekevät entistä 
enemmän itsenäistä vastaanottotyötä. Tavoitteena on tuottaa palvelut kustannustehok-
kaasti tarkoituksenmukaisella työnjaolla, jossa jokaisen työntekijän osaaminen hyödynne-
tään.  
 
Suun terveydenhuollon painopisteenä on terveyden edistäminen. Suun terveydenhuollos-
sa jatkuu ikäihmisten suun terveyden edistämisen suunnitelman mukainen toiminta. Suun 
terveydenedistäminen on tavoitteena saada suunnitelmakaudella osaksi ikäihmisten arjen 
toimintoja Tuuskodossa, terveyskeskussairaalassa, päiväsairaalassa ja kotihoidossa, millä 
on osoitettu olevan suuri merkitys ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ehkäi-
sevän hoidon lisäksi tarjotaan ikäihmisille säännölliset suun ja hampaiden tarkastukset ja 
tarvittavat hammashoidon palvelut laitoksessa, kotona tai vastaanotolla. 
 
 Loppuvuonna 2012 käyttöön otettava kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja tekstiviesti-
muistutus parantavat puhelimitse saatavaa yhteydenottoa keskitettyyn ajanvaraukseen ja 
tehostavat vastaanottoaikojen käyttöä. 
 
Perheiden terveyspalveluissa keskeisenä tehtävänä on varmistaa asetuksen (338/2011) 
toimeenpano niin, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, 
oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkas-
tukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomi-
oon ottavia. 
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Sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen ja vuonna 2011 tehdyn 
oppilashuollon toiminnan selvityksen pohjalta perheiden terveyspalveluissa kehitetään 
oppilashuoltotyötä yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. Kasvatus – ja perhe-
neuvolassa otetaan käyttöön ratkaisukeskeinen Oiva- malli yhtenä työmuotona. Toimintaa 
kehitetään Hyvinkään sairaanhoitoalueen  lasten mielenterveystyön ja lastenpsykiatrian 
palveluketjun linjausten suuntaisesti. 
 
Työterveyshuollon tehtävänä on tarjota työterveyshuollon palveluja Tuusulan kunnan alu-
eella toimiville työterveyshuoltosopimuksen tehneille yrityksille. Työterveyshuoltoa toteute-
taan moniammatillisesti yritysten työterveyshuollon toimintasuunnitelmien mukaisesti. En-
naltaehkäisevässä työssä keskitytään erityisesti henkilöstön ikääntymisen tuomien vaiku-
tusten vähentämiseen, sairauspoissaolojen hallintaan sekä varhaisen tuen mallin aktiivi-
seen käyttöön ja sen kehittämiseen yhdessä työnantajan edustajien kanssa. Työterveys-
huollossa otetaan käyttöön uusi potilastietojärjestelmä.  Suunnittelukaudella selvitetään 
työterveyshuollon tuotantotapa. 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan keskeisten palvelujen tuotteistamista siten, että vuoteen 
2014 mennessä on tuotteistettu kaikki Terveydenhuoltolain mukaan muilta kunnilta lasku-
tettavat palvelut. 
 

 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015  
 
Uudet perustettavat tehtävät 2013 
 

1.Hammashoitajan tehtävän perustaminen ja toimistosihteerin tehtävän lak-
kauttaminen 

 
1. Toimistosihteeri jää eläkkeelle loppu vuodesta 2012. Hän on aiemmin 

työskennellyt suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa, mutta 
siirretty muihin suun terveydenhuollon tehtäviin alku vuodesta 2012. Kun-
nanjohtajan täyttöluvalla, joka on vuoden 2012 loppuun saakka, tehtävään 
palkattiin hammashoitaja, jolla on oikeus ja ammattitaito työskennellä kes-
kitetyssä ajanvarauksessa ja tehdä hoidon tarpeen arviointi. Tämän vuoksi 
tehtävä esitetään muutettavaksi hammashoitajan tehtäväksi 

 
Nimikemuutos 2013 

1. Kahden terveyskeskusavustajan toimen muuttaminen kahdeksi sairaan-
hoitajan toimeksi 

2. Hammashoitajan toimen muuttaminen suuhygienistin toimeksi 
3. Perheiden terveyspalveluiden osastonhoitajan virka muutetaan perheiden 

terveyspalveluiden päällikön viraksi  
Perustelut 
 

 1. Kahden terveyskeskusavustajan toimen muuttaminen kahdeksi sairaanhoi-
tajan toimeksi 
Kaksi terveyskeskusavustajaa on kouluttautunut sairaanhoitajaksi ; muutok-
sella tuetaan oma-aloitteista kouluttautumista. Samalla vältytään turhalta työn-
tekijöiden vaihtuvuudelta. Sairaanhoitajatyöpanoksen lisääminen lisää hoitoon 
pääsyä sairaanhoitajan vastaanotolle. Etenkin Jokelan ja Kellokosken vas- 
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taanotoilla jono sairaanhoitajien vastaanotolle on n. 3 viikkoa. Toimista toinen 
sijoittuisi Kellokoskelle ja Jokelaan sekä toinen Hyrylään. 
 
2. Hammashoitajan toimen muuttaminen suuhygienistin toimeksi 
Hammashoitaja on kouluttautunut suuhygienistiksi; muutoksella tuetaan oma-
aloitteista kouluttautumista ja mahdollistetaan työntekijän pysyvyys kunnan 
palveluksessa. Suuhygienistin tehtävä tukee suun terveydenhuollon työjakoa 
ja kehittämistyötä mm. ikäihmisten terveydenedistämistyössä. 
 
3 .Perheiden terveyspalveluiden osastonhoitajan virka muutetaan perheiden 
terveyspalveluiden päällikön viraksi  
Perheiden terveyspalveluiden tulosyksikön johtamisjärjestelmä muutettiin 
vuoden 2012 alussa. Yksikköä johtaa osastonhoitaja Marketta Mattila. Vir-
kanimike muutetaan perheiden terveyspalveluiden päälliköksi, mikä vastaa 
sosiaali- ja terveystoimen organisaation mukaista nimikettä. 
 
 

 
  
Uudet perustettavat virat ja tehtävät vuonna 2014 

 
  
 1.Toimintaterapeutti kuntoutustoimintaan 
 2.Farmaseutti, puolipäiväinen 

3.Suuhygienisti,  ikäihmisten suunhoitoon  
4.Hammaslääkäri-hammashoitaja-työpari, ikäihmisten suunhoitoon ja aikuis-
hoitoon  
5.Psykiatrinen sairaanhoitaja perheiden terveyspalveluihin  
6.Terveydenhoitaja työterveyshuoltoon 
7.Terveyskeskuslääkäri, tehostetun kotihoidon toiminnan käynnistämiseen   
 

 
Perustelut 2014 
  

 
1.Toimintaterapeutti   
Lasten toimintaterapia-arvioinnit on rajattu alle kouluikäisiin lapsiin. Kuitenkin 
koulunsa jo aloittaneilla lapsilla on ongelmia, joihin toimintaterapialla pysty-
tään vaikuttamaan. Kahdella lasten toimintaterapeutilla olisi mahdollisuus 
myös pienimuotoiseen terapiatyöhön ja paine maksusitoumuksiin vähenisi. 
 
2.Farmaseutti, puolipäiväinen 
Esimiestyön lisääntyminen, hoitohenkilökunnan osaamisen varmistaminen 
(tenttien järjestäminen, kouluttaminen sekä  pääkäyttäjän tehtävät, 4 tuntia 
viikossa) ja  lääkehuoltopalveluiden kehittäminen vastaamaan Lääkepolitiikan 
2020 haasteita vaatii lisää farmaseuttista työpanosta. Vuosilomien järjestely 
helpottuu ja ulkopuolista sijaista ei tarvita. 
Palkkakustannukset katetaan lääkekeskuksen sijais- tai tilapäismäärärahois-
ta. Työpanos kohdentuu Järvenpään lääkehuoltopalveluihin ja muihin far-
maseuttisiin töihin sekä farmaseutin sijaistamiseen 

 
3.Suuhygienisti,  ikäihmisten suunhoito 
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Vuonna 2014 suuhygienisti käynnistää ikäihmisten suun terveyden edistämi-
sen suunnitelman mukaisen toiminnan Tuuskodossa, terveyskeskussairaa-
lassa, päiväsairaalassa ja kotihoidossa. Suun terveydenedistämisen suunni-
telma on laadittu vuosina 2011 - 2012 ja pilotoitu kotihoidossa alku vuodesta 
2012. 

 
4. Hammaslääkäri-hammashoitaja -työpari 
Hammaslääkäri -hammashoitaja -työpari tarvitaan ikäihmisten suun korjaa-
vaan hoitoon sekä aikuishoitoon hoitoon pääsyn turvaamiseksi hoitotakuun 
mukaisessa ajassa. Kiireetön hoitoon pääsyaika lähestyy hoitotakuun 6 kuu-
kauden rajaa. 
 

 5.Psykiatrinen sairaanhoitaja jalkautuvaan työhön 
Opiskeluterveydenhuolto ammattioppilaitokset n. 700 ja lukiot n. 550 oppilas-
ta. Ammattioppilaitosten opiskelijoissa on paljon aikaa vaativia nuoria syrjäy-
tymisuhan alla olevia nuoria, joille on kasautunut paljon ongelmia (masennus-
ta, päihdeongelmia, itsetuhoista käyttäytymistä, unettomuutta ym.). Ammat-
tioppilaitosten opiskeluterveydenhuollon käytössä ei ole psykologin palveluita 
eikä toimivaa mielenterveyspalveluiden verkostoa. Terveydenhoitajan työpari-
na ei ole nimettyä opiskeluterveydenhuoltoon perehtynyttä lääkäriä. 

 
6. Terveydenhoitaja työterveyshuoltoon 
Nykyisellä työterveyshoitajaresurssilla ei pystytä tuottamaan työterveyshuolto-
lain edellyttämiä riittäviä ja laadukkaita työterveyshuollon palveluja painottaen 
ennaltaehkäisevän työn peittävyyttä, tuloksellisuutta ja oikeaa suuntaamista.  
Viimeisten vuosien aikana ei ole pystytty tekemään kaikkia työterveyshuolto-
lain edellyttämiä työpaikkaselvityksiä sovituilla aikatauluilla (yrityksien työter-
veyshuollon toimintasuunnitelmien mukaisesti). Yhteydenpitoa 200 yritykseen 
ei ole pystytty toteuttamaan vuosittain, mikä olisi edellytyksenä laadukkaalle 
asiakasyhteistyölle ja toiminnan toteuttamiselle hyvän työterveyshuoltokäy-
tännön mukaisesti. Työterveyshoitajan palkkakustannukset (sisältäen yhteen-
sä 30,35 % henkilösivu- ym. kuluja) vuonna 2011 olivat 48 654,92 euroa ja 
vastaavasti laskutuksen tuotto n. 60 000 euroa. 

  
7. Terveyskeskuslääkäri, tehostetun kotihoidon toiminnan käynnistämiseen   
Tehostetun kotihoidon käynnistäminen vaatii lääkärityöpanoksen. Kotihoidon 
piirissä on jo nyt 344 pitkäaikaisasiakasta ja 100 lyhytaikaisempaa asiakas-
ta/kk. Kotihoidon lääkärikonsultaatioihin on tällä hetkellä eriytettynä ainoas-
taan yhden lääkärin työpanos yhtenä päivänä viikossa.  
 
 

Uudet perustettavat virat ja tehtävät vuonna  2015  
    

1.Fysioterapeutti, tehostetun kotihoidon toiminnan käynnistämiseen 
2.Sairaanhoitaja, Jokela + Kellokoski 
3.Toimintaterapeutti, kuntoutustoimintaan 
 
4.Lääketyöntekijä, puolipäiväinen 
 5.Hammashoitaja 
6.Suuhygienisti,  aikuishoitoon 
7.Perhetyöntekijä perheiden terveyspalveluihin 
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8.Neuropsykologi  perheiden terveyspalveluhin 

 
 
Perustelut 2015 

 
1. Fysioterapeutti tehostetun kotihoidon käynnistämiseen 
Tarve kotikäynteinä tapahtuvaan fysioterapiaan lisääntyy väestön ikääntyes-
sä, jolloin tarvitaan toinen fysioterapeutti tukemaan kotona selviytymistä. Täl-
laisen palvelun hankkiminen ostopalveluna on kallista ja tarpeen määrittämi-
sen suhteen ongelmallista. Säästö näkyisi lyhentyneenä laitoshoitotarpeena 
kuntoutuksen tehostuessa kotona. Näin vapautuisi muun fysioterapiahenki-
löstön työpanosta eri-ikäisille asiakkaille suunnattuun ennaltaehkäisevään 
sekä itsenäiseen vastaanottoyöhön. 
 

 2. Sairaanhoitaja 
Sairaanhoitajien itsenäisen vastaanottotyön lisääminen edellyttää myös Poh-
joisilla asemilla sairaanhoitajaresurssin tarkistamista vastaamaan tiimimallin 
edellytyksiä (3-4 sairaanhoitajaa/4 lääkäriä/tiimi). Samalla varaudutaan yli 
kuntarajojen tapahtuvaan kysyntään. 

 

 
3.Toimintaterapeutti 
Vanhuspoliittisten linjausten mukaisesti kodinomainen asuminen lisääntyy. 
Tämän tukemiseksi tarvitaan toimintaterapeuttia apuväline- ja kodinmuutos-
työtarpeen arviointiin, omaisten ja kotihoidon ohjaukseen sekä tukemaan po-
tilaan kotiutumista sairaalasta. Tällaisia palveluja ei ole mahdollisuutta tuot-
taa ostopalveluina. Kahdella aikuisten toimintaterapeutilla olisi mahdollisuus 
kuntoutusarviointiin myös sairaalassa. Säästöä tulisi onnistuneilla kotiutuksil-
la sairaaloista sekä kotona asumisen tukemisesta. 
 
4.Lääketyöntekijä 

Lääketyöntekijän työssä jaksamista tuetaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä. 
Hänen työaikansa on 21,5 tuntia viikossa. Järvenpäälle myytävien lääkehuol-
topalveluiden vaatima lääketyöntekijän työpanos on ollut arvioitua suurempaa. 
Esim. saapuvien toimitusten määrät ovat kasvaneet 32% vuodesta 2005, jol-
loin Järvenpään toimintaa ei ollut. Lääkkeiden keräilymäärät ovat kasvaneet 
47% vuodesta 2005 ja lisäksi kaikki muut tehtävät ovat lisääntyneet samassa 
suhteessa. Väliaikaisena ratkaisuna on käytetty siviilipalvelusmiestä. Jatkuva 
uuden ihmisen perehdyttäminen vie työaikaa ja epävarmuus siviilipalvelus-
miehen saamisesta vaikeuttaa pidempiaikaisia työnjakosuunnitelmia. Puoli-
päiväisen lääketyöntekijän lisäys vähentää työn kuormittavuutta ja järkeistää 
työnjakoa eikä ulkopuolista sijaista tarvita. 
 
5. Hammashoitaja 
Hammashoitajien lisäys perustuu työnjaon kehittämiseen siten, että hammas-
lääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat voivat tehdä osaamistaan vastaa-
vaa työtä. Työnjaon edellytyksenä on hammashoitaja määrän lisääminen si-
ten, että suhdeluku on 1,5 hammashoitajaa 1 hammaslääkäriä kohti.  

 
6. Suuhygienisti 
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Suuhygienisti työllistyy aikuishoitoon, jolloin hammaslääkäreiltä voidaan siir-
tää parodontologinen ja ehkäisevä toiminta suuhygienistille, jolloin toiminta 
on kustannustehokkaampaa. Suuhygienistin hoitaessa aikuispotilaita, ansait-
see hän potilaslaskutuksellaan oman palkkansa.  
 

  7. Perhetyöntekijä 
Neuvolan perhetyössä on tavoitteena perheen voimavarojen vahvistuminen 
vanhemmuudessa, parisuhteessa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä 
muissa arjen haasteissa. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on varhaisen tuen 
tarjoaminen ja perheen auttaminen ennen kuin ongelmat kasautuvat ja per-
hetilanne kriisiytyy. Perhetyöntekijä kartoittaa yhdessä perheen kanssa myös 
perheen voimavaroja ja tuen tarvetta. Keskeisenä tavoitteena ja työtapana 
on perheen omien voimavarojen löytäminen ja niiden vahvistaminen. Työvä-
lineinä käytetään mm. vanhemmuuden tai parisuhteen roolikarttaa. Neuvolan 
perhetyö on perheen tarpeista lähtevää, perheen omaa asiantuntijuutta ja 
voimavaroja vahvistavaa. Perhetyö on nopeasti perheen tarpeeseen vastaa-
vaa ja lyhytkestoista, ennaltaehkäisevää ja luottamuksellista. 
 
8. Terveyskeskuspsykologi (neuropsykologia) 
Koulupsykologin työssä suositus on 800 lasta ja nuorta yhtä psykologia koh-
den, nykyisessä tilanteessa on 1 000-1 250. Tällä resurssilisäyksellä pääs-
täisiin n. 980 oppilaaseen yhtä psykologia kohden.   
Neuropsykologisiin tutkimuksiin, kuntoutuksiin ja työnohjauksiin/ koulutuksiin 
käytetään vuosittain ostopalveluina yli 100 000 euroa, joka toiminta voitaisiin 
tehdä joustavasti osaksi omana toimintana.  Neuropsykologi voisi kehittää 
kunnassa neuropsykologista kuntoutustoimintaa joustavasti (esim. ryhmät). 
Lisäksi saataisiin asiantuntija oppimisvaikeuksien varhaiseen puuttumiseen 
sekä tätä kautta ennalta ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, sillä syrjäyty-
miskehitykseen puuttumisessa tarvitaan laajaa ja monitasoista tietoa ja 
osaamista. 

 
 
Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
Sairaanhoito 
 
Ultraäänilaite, 70 000 euroa . Hankittu vuonna  2007.  Mekaaninen käyttöikä on n. 6-8 
vuotta. Uuden laitteen hankinta v. 2013.  
 
Suoradigitaali-kuvauslaitteisto, 200 000 euroa vuodelle 2015. Kuvauslaitteisto hankittu 
vuonna 1997, huoltokustannukset nousevat laitteiston vanhetessa. Nykyinen digitaalinen 
järjestelmä hankittu vuonna 1999 ja kuvajakelu v. 2003. Jos järjestelmä toimii, niin uusi 
hankittaisiin vasta uuteen kiinteistöön muutettaessa. 
 
 

Suun terveydenhuolto 
 
Hammashoitokoneiden uusinta á 30 000 euroa  v. 2013 ja  2015. 
Hammashoitokoneet ovat osittain yli 20 vuotta vanhoja, jolloin niiden uusinta on välttämä-
töntä, sillä huolto- ja korjauskustannukset tulevat muutoin kohtuuttoman korkeiksi. Samalla 
toimintaan tulee keskeytyksiä. 
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Autoklaavi Jokelan välinehuoltoon 35 000 euroa v. 2013. Nykyinen autoklaavi on yli 20 
vuotta vanha. Huolto- ja korjauskustannukset ovat suuret. EU – direktiivien mukaiset testit 
eivät ole mahdollisia 
 
 
 
Perheiden terveyspalvelut 
Hydraulisten gynekologisten tutkimussänkyjen uusinta neuvolaan 15 kpl á 1 500 euroa; 
yhteensä 25 000 euroa v. 2014 -2015.  
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     215 TERVEYSPALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 071 839 3 240 316 3 140 316 3 260 316 3 260 316
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -17 792 926 -18 243 090 -18 483 090 -18 954 682 -18 741 096

TOIMINTAKATE -14 721 087 -15 002 774 -15 342 774 -15 694 366 -15 480 780

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 142,0 181,0 181,0 181,0 181,0
- määräaikaiset 27,0 14,0 14,0 16,0 14,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 13,9 19,9 19,9 19,9 19,9
- määräaikaiset, osa-aikaiset 8,0 2,3 2,3 2,3 2,3
Henkilöstömäärä yhteensä 190,9 217,2 217,2 219,2 217,2

Määrärahan muutos % 2,5 % 3,9 % 3,9 % 2,7 %
Määrärahan muutos euroina -450 164 -690 164 -711 592 -498 006

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen lisäykset:

Henkilöstökulut
Palkan tarkistukset, lääkäri- ja hoitajasopimus, erilliskorvaukset -552 378 -388 972
Eläkekulut -152 007 -113 069
Muut henkilösivukulut -37 272 -26 227
Palvelujen ostot 4 552 4 552
Aineet ja tarvikkeet, kalusto 11 300 11 300
Vuokrat 14 213 14 213
Muut kulut

Yhteensä -711 592 -498 203
Tulojen lisäykset

Myyntituotot
Maksutuotot 20 000 20 000

Yhteensä 20 000 20 000
S*= Sitova taso  
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Tunnuslukuja  
 

 
 

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 

Sairaanhoito        
Käynnit lääkärin vo:lla 54 091 54 482 47 509 60 000 53 000 53 000 53 000 
Käynnit hoitajan vo:lla 31 017 32 764 29 188     45 000 34 500 36 500 36 500 
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit 0,58 0,6 0,61 0,75 0,62 0,65 0,65 
Asiakkaiden määrä 15 937 19 234 18 102 22 500 20 000 20 000 20 000 
ESH:n lähetteiden osuus (%) 
lääkärikäynneistä 

 
10 

 
10,5 

 
10,8 

 
9 

 
10 

 
10 

 
10 

Suun terveydenhuolto        
Hoidossa olevien lkm 15 242 15 198 15 336 20 000 17 000 20 000 24 000 
Käyntien lkm 42 768 43 183 42 948 47 000 45 000 47 000 51 000 
Kok.menot €/asiakas 272 292 301 244 264 300 300 
Kok.menot €/käynti 97 103 108 104 100 100 100 
Perheiden terveyspalvelut        
Käynnit terveydenhoitajalla 30 836 25 260 25 300 30 500 30 000 30 000 30500 
Lääkärikäynnit neuvola-, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuolto 

6 269 7 580  7 600 10 500 9000 9000 9000 

Erityispalvelujen asiakkaat 1 771 1 605 1 782 1 800 1 800 1 800 1800 
Kasvatus- ja perheneuvolan 
asiakasperheet 

303 314 286 320 320 350 350 

Ostopalvelupuheterapiat 38 56 47 60 60 60 60 
Ostopalvelupsykoterapiat 106 128* 104 90 80 80 80 
*sisältää 44 (joista aikuisia 29) Jokelan jälkihoitoa.  
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ERIKOISSAIRAANHOITO  
Tulosalue  Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Tuula Kock  
 

HUS-kuntayhtymä 
Muu erikoissairaanhoito 
Ensihoito 

   
 

Toiminta-ajatus 
 
Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kuntalaisten sellaisia sairauksia, joiden tutkimus, hoito 
tai kuntoutus vaatii lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista asiantun-
temusta tai erityisiä laitteita. Lähtökohtana on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoi-
don ja palvelut sovitun hoidon porrastuksen mukaan. Palvelut ostetaan lääketieteellisesti 
arvioiden oikean hoidon porrastuksen mukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
riltä (HUS), Kiljavan sairaalasta, Rinnekodista ja yksityissektorilta.  

 
Käyttösuunnitelma 2013 
 
Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa HUS – kuntayhtymästä.  Kuntoutuspalveluja os-
tetaan Kiljavan sairaalasta ja kehitysvammapalveluja Rinnekodista. Terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelmaa laaditaan Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kesken.  Eri-
koislääkäripalveluja järjestetään lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa tai ostamalla 
konsultaatiopalveluja yksityissektorilta mikäli ratkaisu on potilaan ja palvelutuotannon jär-
jestämisen kannalta tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti kannattavaa.  

Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti palvelujen 
tuottamista ja arvioidaan tuotantotapoja. Kauden aikana selvitetään mahasuolikanavan 
tähystysten mahdollinen siirto Hyvinkään sairaalan tiloihin. Erikoissairaanhoidon eri eri-
koisalojen kanssa tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä palveluketjujen parantamiseksi. 
Lastenpsykiatriaa kehitetään keväällä 2012 valmistuneen palveluketjun linjausten suun-
taan.  Tavoitteena on luoda yhtenevät käytännöt esim. terapioiden myöntämiselle.  

Kiljavan käyttöä arvioidaan ja tavoitteena on luoda alueelle yhtenäiset käytännöt tiettyjen 
potilasryhmien kohdalla, jotka siirtyisivät suoraan Hyvinkäältä aktiiviseen kuntoutukseen 
Kiljavalle. (esim. lonkkamurtumapotilaat ja aivohalvauspotilaat).  

Kuntalaskutus  perustuu pääsääntöisesti NordDRG-tuotteisiin, käynteihin ja tuotteistettui-
hin hoitopäiviin. Siirtoviivepäivien laskutus aloitettiin 1.7.2011 alkaen. Siirtoviivepäivät las-
kutetaan kolmannen karenssipäivän jälkeen. Kapitaatioperusteisesti laskutetaan pelastus-
helikopterin, myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietokeskuksen kustannukset.  

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi Hyvinkään sairaanhoitoalueelle 1.1.2012 alkaen 
terveydenhuoltolain mukaisesti.  

 
Investointisuunnitelma 2013 – 2017  
 
Tuusula tekee mahasuolikanavan tähystykset yhteistyössä Keravan kanssa.  Sopimuksen 
mukaan laitteet hankitaan toimenpideyksikköön puoliksi. Tutkimusten määrä on suuri ja 
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koneiden käyttöaika rajallinen. Uusintatiheys on, että gastroskooppi ja kolonoskooppi han-
kitaan vuorovuosin. 

Kolonoskoopin hankintaan esitetään 20 000 euroa vuonna 2013 ja 2015. Gastroskoopin 
hankintaan esitetään 20 000 euroa vuosina 2014 ja 2016.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     ERIKOISSAIRAANHOITO

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -33 380 559 -32 174 750 -32 174 750 -32 114 750 -35 600 284

TOIMINTAKATE -33 380 559 -32 174 750 -32 174 750 -32 114 750 -35 600 284

Henkilöstömäärä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Määrärahan muutos % -3,6 % -3,6 % -0,2 % 10,6 %
Määrärahan muutos euroina 1 205 809 1 205 809 60 000 -3 425 534

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen lisäykset: 60 000 -3 485 534

Palvelujen ostot 60 000 -3 485 534
Yhteensä 60 000 -3 485 534

S*= Sitova taso  
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KOTI- JA LAITOSHOIDON PALVELUT 
Tulosalue Vastuuhenkilö: Koti- ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma 
 
Koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 

Avopalvelut 
Laitoshoidon palvelut 

 

Toiminta-ajatus 
 
Koti- ja laitoshoidon tulosalueen palveluilla edistetään hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä 
suoriutumista vanhuksille, vammaisille ja sairaille. Avopalveluissa järjestetään asiakkaiden 
tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua ja arjen tukea vammaisten, pitkäaikaissairaiden 
ja ikääntyneiden asiakkaiden omaan elämänympäristöön. Oikea-aikaisilla ja oikein mitoite-
tuilla palveluilla edistetään asiakkaan omia voimavaroja. Pitkäaikaishoitoa järjestetään 
kunnassa raskasta hoivaa ja hoitoa tarvitseville kuntalaisille. Terveyskeskussairaala tarjo-
aa perusterveydenhuollon akuuttisairaalahoitoa, jatkohoitopaikan erikoissairaanhoidosta 
kotiutuvalle ja lyhytaikaista kuntoutusta. 
 
Palvelujen ja hoidon suunnittelu ja toteutus perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin ja 
näyttöön perustuviin hyviin hoitokäytäntöihin.  
 
Toimintaympäristön tulevaisuuden haasteet  

Tuusulan väestöennusteen mukaan väestö kasvaa kunnassa vuosina 2011–2021 noin 9 
600 asukkaalla. Ikääntyneiden määrän suhteellinen kasvu väestörakenteeseen nähden on 
nopeaa. 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten lukumäärän ennustetaan yli kaksinkertaistu-
van kymmenessä vuodessa. 75 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2011 1 698 ja vuoden 2021 
lopussa heitä ennustetaan olevan 3 454. Erityisen suurta kasvu on vanhimmissa ikä-
luokissa. 85 vuotta täyttäneiden lukumäärän ennustetaan kasvavan 376 asukkaasta 886 
asukkaaseen vuoteen 2021 mennessä. Nämä väestörakenteen muutokset luovat erityistä 
painetta juuri koti- ja laitoshoidon tulosalueen palveluille. 

Hallituksen tavoitteena on antaa vuoden 2012 aikana eduskunnalle esitys laiksi iäkkäiden 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta. Tämän ns. vanhuspalvelulain on 
tarkoitus tulla voimaan vuonna 2013. Lailla on tarkoitus turvata, että ikääntynyt henkilö saa 
heikentyneen toimintakykynsä edellyttämiä laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluita yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti sekä ohjausta ja tukea muiden tarjolla olevien 
palveluiden käyttöön. Laki tulee ohjaamaan myös Tuusulan vanhustenhuollon palvelujär-
jestelmän kehittämistä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja uusi sosiaali-
huoltolaki tuovat tulosalueen palveluihin muutoksia. 
 
Edessä oleva väestörakenteen muutos ja olemassa olevien valtakunnallisten vanhuspal-
velujen laatusuositusten mukainen palvelurakenne edellyttää tulevina vuosina erityisesti 
kotona asumista tukevien palvelujen ja tehostetun palveluasumisen voimakasta lisäystä 
sekä uusien laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista kevyempien hoitomuotojen käyt-
töönottoa. Muutos edellyttää myös palvelujen selkeämpää kohdentamista kaikkein eniten 
palveluja tarvitseville. Samalla asiakkaiden taloudellinen omavastuu palveluissa kasvaa. 
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Tuusulassa kehitysvammapalveluiden piirissä olevista asiakkaista runsas puolet on alle 
30-vuotiaita, mistä johtuen tulevina vuosina mm. tilapäishoito-, työ- ja päivätoiminta- sekä 
asumispalvelujen tarve on kasvava. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ohjelmaksi ke-
hitysvammaisten laitoshoidon hajauttamisesta ja aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden 
lapsuudenkodeista muuttamisen mahdollistamiseksi vuosille 2010–2015. Tuusulan kun-
nassa kehitysvammaisten asumispalveluja jonottaa tällä hetkellä noin 30 kehitysvammais-
ta. Asumispalveluihin jonotusaika on kiireettömänä n. 3-5 vuotta. Asumispalvelujonon pur-
ku vaatii noin 20–30 paikkaa, joista noin puolet on ympärivuorokautista asumispalvelua.  

 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Vanhusten palvelujen kehittämisen painopiste on valtuuston 30.3.2009 vahvistamien van-
huspalvelujen kehittämislinjausten mukaisesti tulevina vuosina avopalveluissa. Suunnitel-
makaudella selvitetään vanhusten perhehoidon, ryhmämuotoisen soluasumisen, henkilö-
kohtaisen budjetoinnin ja palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia ja mahdollisesti 
muita ns. kevyempien hoitomuotojen soveltuvuutta. Kotihoitoa kehitetään suunnitelma-
kaudella vastaamaan lisääntyviin kotona asumisen haasteisiin. Päiväsairaalaa ja päivä-
toiminta kehitetään palvelemaan nykyistä paremmin koko vanhusten palvelujärjestelmän 
tarpeita. Kotihoitoa ja omaishoidon tukea suunnataan aikaisempaa enemmän eniten apua 
tarvitseville.  
 
Roselius-säätiön asuintaloja kehitetään suunnitelmakaudella aktiivisesti oman erillisen 
asunnon ja palveluasumisen välimaastoon asettuviksi, nykyistä enemmän hoitoa ja tukea 
tarvitsevien, ikääntyneiden asiakkaiden asumisyhteisöiksi. Asuintalojen kehittäminen ta-
pahtuu lähinnä vaikuttamalla uusien asukkaiden valintaan, sekä seuraavassa vaiheessa 
lisäämällä kotihoidon palveluja, talojen yhteistilojen käyttöä ja niissä tapahtuvaa aktivoivaa 
toimintaa. Tavoitteena on, että taloista muodostuisi tulevaisuudessa pääsääntöisesti ei-
ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavia asumisyhteisöjä sellaisille vanhuksille, joi-
den avun tarpeeseen perinteinen kotihoito ei pysty riittävästi vastaamaan. Kotihoidon hen-
kilökunta olisi tulevaisuudessa paikalla joka päivä yöaikaa lukuun ottamatta. Vähäinen, 
satunnainen ja väliaikainen yöllisen hoidon tarve hoidetaan kotihoidon yöpartiotoiminnan 
turvin.  
    
Vuonna 2014 käynnistetään kotisairaalatyyppinen tehostettu kotihoitotoiminta vaihtoehtoi-
seksi toimintamuodoksi ympärivuorokautiselle sairaalahoidolle. Tehostetun kotihoidon 
käynnistymiseen valmistaudutaan vuonna 2013 eri toimintayksiköiden yhteistyön tiivistä-
misellä ja erityisesti terveyskeskussairaalan ja kotihoidon omien toimintakäytäntöjen sel-
kiyttämisellä ja toimintaprosessien kehittämisellä. Tehostetun kotihoidon myötä asiakkai-
den kotiuttamisen kehittäminen, kotiutushoitajan rooli ja yhteistyö hoitavan lääkärin sekä 
erikoissairaanhoidon kanssa nousevat suunnitelmakaudella aikaisempaa selvemmin esil-
le.   
 
Vuonna 2012 loppuun saatettavan remontin myötä palvelukeskus Tuuskodon hoiva- ja 
asumispalvelupaikkojen lukumäärä lisääntyy yhteensä kahdeksalla paikalla. Suunnitelma-
kaudella selvitetään mahdollisuudet muuttaa ja sen jälkeen myös toteuttaa Tuuskodon 
muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Koska hyvinvointipalvelu-
keskuksen hankintahankkeen yhteydessä todettiin, että Tuuskodon kiinteistön korvaava 
uusi palvelukeskus hankittaisiin omana erillisenä ratkaisuna, käynnistetään suunnittelu-
kaudella ko. investoinnin vaatimat selvitystyöt.  
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Riihikallion palveluasumisyksikkö valmistuu vuonna 2014. Kunta käynnistää Riihikallion  
tiloissa 23-paikkaisen vanhusten vaativan tehostetun palveluasumisyksikön toiminnan. 
Uuteen toimintayksikköön palkataan osastohoitaja, 5 sairaanhoitajaa, 12 lähihoitajaa ja 3 
laitoshuoltajaa. 
 
Terveyskeskussairaalan nopeutuneet hoitokäytännöt ja potilaiden nopeutunut vaihtuvuus 
lisäävät sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan osaamisen tarvetta sekä aktivoivan työot-
teen, päivittäisen työskentelymallin ja työnjaon edelleen kehittämistä. Terveyskeskussai-
raalassa valmistaudutaan akuuttisairaanhoidon ja lyhytaikaisen hoidon toimintaedellytys-
ten parantamiseen mm. erikoissairaanhoidosta tulevia haasteita varten. Terveyskeskus-
sairaalan laitosapulaisen vakanssit muutetaan vuoden 2013 alusta laitoshuoltajiksi. 
 
Toimintakeskus Kettusen uudet toimitilat otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Kehitys-
vammaisten työ- ja päivätoiminnassa asiakasmäärät lisääntyvät suunnitelmakaudella.  
Vuodelle 2013 ennakoidaan selvää asiakkaiden määrän lisäystä. Myös kehitysvammais-
ten ympärivuorokautista, ohjattua ja tuettua asumista lisätään sekä vastataan samalla ai-
kaisempaa paremmin tilapäishoidon tarpeisiin. Suunnitelmakaudella kehitysvammaisten 
palvelujärjestelmää kehitetään kokonaisuutena, jossa työ- ja päivätoiminta, kuljetukset ja 
asuminen, tilapäishoito ja kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnot liittyvät läheisesti toi-
siinsa. Vuonna 2013 selvitetään mahdollisuudet lisätä eritasoisten kehitysvammaisten 
asumismahdollisuuksia Etelä-Tuusulan alueella. Suunnitelmakauden alussa selvitetään 
myös kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisen mahdollisuudet kunnan omana 
toimintana.  
 
Suunnitelmakaudella vammaispalveluissa varaudutaan edessä oleviin palvelutarpeen li-
säyksiin ja toimivien avopalvelujen kehittämiseen. Haasteina ovat ja kuljetuspalveluiden, 
tilapäishoidon ja henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittäminen ja sen rekrytointi- ja 
sijaistarpeisiin vastaaminen. Omaishoidon kehittämisessä painopisteenä on sijaishoidon 
järjestäminen sekä riittävän tuen ja vapaan tarjoaminen omaishoitajille. Varahenkilöstön 
toimintaa kehitetään paremmin vastaamaan toimintayksiköiden tarpeita. 
 
Suunnitelmakaudella käynnistetään keskeisten palvelujen tuotteistaminen siten, että vuo-
teen 2014 mennessä on tuotteistettu vähintään muilta kunnilta laskutettavat koti- ja laitos-
hoidon palvelut. 
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Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 

 
 
Nimikemuutokset 2013 
 

1. Laitosapulaiset laitoshuoltajiksi (10) / Terveyskeskussairaala 
Perustelut         
 

1. Laitosapulaiset laitoshuoltajiksi / Terveyskeskussairaala 
Nimike vastaa terveyskeskussairaalassa toimenkuvaa ja on yhtenäinen 
muiden toimintayksiköiden käytössä olevien nimikkeiden kanssa. 

 
 
Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2014  

1. Osastonhoitaja / Riihikallion palveluasumisyksikkö 
2. 5 sairaanhoitajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 
3. 12 lähihoitajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 
4. 3 laitoshuoltajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 

 
Perustelut 

 
1. Osastonhoitaja / Riihikallion palveluasumisyksikkö 

Riihikallion palvelukeskus otetaan käyttöön. Uusi toimintayksikkö tarvitsee 
oman lähiesimiehen. Virka täytetään 1.1.2014 alkaen. 

 
 
2.  5 Sairaanhoitajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 

Riihikallion palvelukeskus otetaan käyttöön. Riihikallion palvelukeskuksen 
käyttöönotto tarvitsee riittävän ja toimivan henkilökuntarakenteen. Vaati-
van tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä tarvitaan sairaanhoita-
jia riittävästi ja kaikkiin työvuoroihin lukuun ottamatta yövuoroa.  

 
3  12 Lähihoitajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 

Riihikallion palvelukeskus otetaan käyttöön. Riihikallion palvelukeskuksen 
käyttöönotto tarvitsee riittävän ja toimivan henkilökuntarakenteen. Vaati-
van tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä tarvitaan lähihoitajia 
riittävästi kaikkiin työvuoroihin (4-5 / työvuoro) lukuun ottamatta yövuoroa 
(yksi). Kokonaishoitohenkilökuntamitoitus on 0,74.  
 

4 3 Laitoshuoltajaa / Riihikallion palveluasumisyksikkö 
Riihikallion palvelukeskus otetaan käyttöön. Riihikallion palvelukeskuksen 
käyttöönotto tarvitsee riittävän ja toimivan henkilökuntarakenteen. Toimin-
tayksikköön tarvitaan riittävä henkilökunta tilojen ja toimintapuitteiden yllä-
pitoon.  

 

 
4.    Ohjaaja / Toimintakeskus Kettunen 
5.    Sairaanhoitaja / Kotihoito 
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6.    Lähihoitaja / Kotihoito   
7. 2 Sairaanhoitajaa / Tehostettu kotihoito 
8.   Osastosihteeri / Koti- ja laitoshoidon hallinto 

 

 

Perustelut         
 

4  Ohjaaja / Toimintakeskus Kettunen  
Toimintakeskus Kettusen työ- ja päivätoiminnan asiakasmäärät ovat li-
sääntyneet jatkuvasti viime vuosina. Ohjaushenkilökuntamitoitus on alen-
tunut vuosittain vaikka ohjaushenkilökuntaa onkin vuosien myötä lisätty. 
Vuodelle 2013 ennakoidaan asiakasmäärän selvää nousua. Myös päivä-
toiminnan asiakkaissa on entistä hoidollisempia asiakkaita. Ohjaajien lu-
kumäärää tulee lisätä asiakasmäärän lisäystä vastaavaksi, jotta palvelu 
pystytään tuottamaan turvallisesti ja riittävän laadukkaasti. 
 
 

5 Sairaanhoitaja / Kotihoito 
Kotihoidon palvelulisäys tarvitsee lisähoitohenkilökuntaa käyntitarvemää-
rää vastaavaksi ja erityisesti sairaanhoidon henkilöstön lisäystä. 
 

6 Lähihoitaja / Kotihoito 
Kotihoidon palvelulisäys tarvitsee lisähoitohenkilökuntaa lisääntyvää käyn-
titarvemäärää vastaavaksi. 
 

7 2 Sairaanhoitajaa / Tehostettu kotihoito 
Tehostetun kotihoitotoiminnan käynnistäminen edellyttää sairaanhoitajien 
lisäämistä uuteen toimintamalliin. Vuonna 2012 on perustettu tarkoitusta 
varten yksi sairaanhoitajan työsuhde. Toiminnan pyörittäminen 7 päivänä 
viikossa kahdessa työvuorossa (ei yöllä) vaatii toimiakseen välttämättä 
vähintään yhteensä 3 työntekijää sekä riittävää ja osaavaa sijaistyövoi-
maa. 
 

8 Osastosihteeri / Koti- ja laitoshoidon hallinto 
Koti- ja laitoshoidon hallinnon työ on lisääntynyt siinä määrin, että hallin-
toon tarvitaan osastosihteeriä juoksevien hallinnollisten toimistotehtävien 
hoitamiseen. Koti- ja laitoshoidon esimiesten työtehtävissä on sellaisia hal-
linnollisia toimistotöitä, jotka on perusteltua siirtää toimistotyöntekijän teh-
täväksi, jotta esimiesten työtä saadaan keskitettyä johto-, hallinto- , suun-
nittelu- ja kehittämistehtäviin.  
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Virka- ja tehtävämuutokset 2014  
 

1. Lähihoitajan tehtävä lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan sairaanhoitajan 
tehtävä / Terveyskeskussairaala  
 

2. Laitoshuoltajan tehtävä lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan sairaanhoi-
tajan tehtävä / Tuuskodon hoivapalvelut 

 
Perustelut 
 

1. Sairaanhoitaja lähihoitajan tilalle/ Terveyskeskussairaala 
Terveyskeskussairaalan sairaanhoidollisen työn varmistamiseksi myös yl-
lättävien sairaslomien aikana ja lääkehoidollisen työn varmistamiseksi tar-
vitaan vahvistusta sairaanhoitajien määrään. Sairaanhoitajan osaamisen 
tarve on lisääntynyt palveluprofiilin muuttuessa. Tällä hetkellä sairaanhoi-
tajien mitoitus on hyvin haavoittuva ja jo yhdenkin sairaanhoitajan sairas-
loma aiheuttaa lisähenkilöstön palkkaamistarpeen. Osastofarmasian pois-
tuttua lääkehoito on siirtynyt kokonaisuudessaan sairaanhoitajille, jolloin 
työvuorokohtaisen sairaanhoitajamiehityksen on oltava riittävä. Kun vielä 
yksi sairaanhoitaja on siirtynyt kotiutushoitajan tehtävään, on sairaanhoita-
jien määrä sairaanhoidollisista töistä käytännössä vähentynyt. Lisäksi vä-
estömuutokset lisäävät sairaalapalveluiden tarvetta. Kun erityisesti erikois-
sairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden määrä lisääntyy, kasvaa 
samanaikaisesti sairaanhoidollisen osaamisen tarve terveyskeskussairaa-
lassa. Sairaanhoitajan saamiseksi voidaan yksi lähihoitajan tehtävä vas-
taavasti vähentää. Hoitohenkilökuntamitoitus pysyy tällöin samana. 
 

2. Sairaanhoitaja laitoshuoltajan tilalle/ Tuuskodon hoivapalvelut 
Tuuskodon hoivapalveluiden yksikön yhdestä solusta puuttuu oma tiimi-
vastaava. Tätä työtä on tehnyt vastaava sairaanhoitaja, jonka suurin työ-
panos kuitenkin ohjautuu koko talon hoivapalveluja koskevaan hoitotyö-
hön. Asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy kokoajan. Kun lisäksi lääkehoito yhä 
enenevässä määrin lisääntyy ja uudistuu, tarvitaan jatkuvaa hoitohenkilö-
kunnan osaamisen syventämistä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. 
Kun samaan aikaan asiakasmäärä on lisääntynyt, on sairaanhoidollisen 
työhön perusteltua lisätä osaamista.  
 
Uuden sairaanhoitajan myötä kaikkiin hoivapalvelujen soluihin saadaan 
yksi sairaanhoitaja, joka samalla toimii tiimivastaavana. Järjestelyllä vas-
taavan sairaanhoitajan työpanos pystytään siirtämään kokonaan välttä-
mättömään koko talon hoivapalveluja koskevaan yhteiseen hoitotyöhön. 
Sairaanhoitajan saamiseksi voidaan yksi laitoshuoltajan tehtävä vastaa-
vasti vähentää. Tarvittaessa voidaan joitain laitoshuoltajien tehtäviä siirtää 
vastaavasti lähihoitajille. Järjestelyllä hoitohenkilökuntamitoitus nousee 
samalla. 
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Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2015  
 

1. 0,5 Viriketyöntekijä / Tuuskoto hoivapalvelut 
2. Lähihoitaja / Tuuskodon asumispalvelut  
3. Sairaanhoitaja / Kotihoito 
4. Ryhmäavustaja / Toimintakeskus Kettunen  
5. Sairaanhoitaja / Varahenkilöstö 

 

Perustelut     
     

1. 0,5 Viriketyöntekijä / Tuuskoto hoivapalvelut 
Asiakkaiden aktivoivan arjen mahdollistamiseksi viriketyön lisääminen on 
tarpeen Tuuskodon hoivapalveluissa. 

 
2. Lähihoitaja / Tuuskodon asumispalvelut  

Asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy Tuuskodon palveluasumisessa. Myös 
hoitopaikkamäärän nousu vaikuttaa tarpeeseen nostaa hoitohenkilökun- 
tamitoitusta. Jotta asukasturvallisuus ja riittävä hoidon laatu pystytään tur-
vaamaan, tulee eri työvuoroissa olla hoidon kannalta riittävää henkilöstö. 
Tuuskodon palveluasumisen vaativa tehostettu palveluasuminen lähentyy 
hoivapalvelujen hoitotasoa. 

 
3. Sairaanhoitaja / Kotihoito 

Kotihoidon palvelulisäys tarvitsee lisähoitohenkilökuntaa lisääntyvää käyn-
titarvemäärää vastaavaksi ja erityisesti sairaanhoidolliseen työhön. 

 
4. Ryhmäavustaja / Toimintakeskus Kettunen  

Toimintakeskus Kettusen työ- ja päivätoiminnan asiakasmäärät lisäänty-
vät. Ohjaajien rinnalle tulee lisätä uutena työntekijänä ryhmäavustaja, jon-
ka tehtäväkuva on suppeampi kuin ohjaajien. Ryhmäavustaja keskittyy 
asiakkaiden avustamiseen. Tällöin ohjaajilta vapautuu työaikaa toiminnan 
systemaattiselle suunnittelulle sekä yksilölliselle asiakastyölle. 

 
5. Sairaanhoitaja / Varahenkilöstö  

Varahenkilöstö toimintaedellytysten parantamiseksi, käyttökelpoisuuden li-
säämiseksi, sairaanhoidollisen työn osaamisen varmistamiseksi ja osaa-
misen monipuolistamiseksi lyhtyaikaisten sijaisten rekrytointiongelmissa 
tulee varahenkilöstöön lisätä sairaanhoitajan työsuhde.  
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Investointisuunnitelma 2013 – 2015 
 
Riihikallion asumispalveluyksikön käynnistämisinvestoinnit (kalustus, hoito- ja apuvälineet 
ym.), kokonaiskustannus 500 000 euroa vuonna 2013 ja 500 000 euroa vuonna 2014. 
 
Toimintakeskus Kettusen uusien tilojen kalusto- ja muun irtaimiston investoinnit 100 000 
euroa (2013). 
 
Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmän uudistaminen 300 000 euroa (2014). 
 
Tuuskodon kiinteistön korvaava uusi palvelukeskusinvestoinnin hankeselvitys aloitus: ny-
kyisen kiinteistön kuntokartoitus 30 000 euroa (2014).  
 
 
Tunnuslukuja 
 
 
 
Koti- ja laitoshoidon palvelut 
 

TP 2009 TP 2010 TP 2011
  

TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 

Terveyskeskussairaalahoito*        
Hoitopäivät yhteensä 
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoito-
päivät 
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä 
Käyttöaste % 

25 730 
 

16 721 
190 
83 

23 595 
 

15 307 
204 
83 

23 796 
 

16 880 
209 
87,5 

23 000 
 

** 
208 
90 

23 000 
 

15 300 
220 
90 

23 000 
 

15 300 
225 
90 

23 200 
 

15 400 
230 
91 

Tuuskodon hoivapalvelut***        
Hoitopäivät yhteensä 
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoito-
päivät 

21 812 
 

10 377 

23 613 
 

11 582 

24 510 
 

10 833 

25 600 
 

** 

25 600 
 

12 600 

25 600 
 

12 800 

25 600 
 

13 000 
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä 
Käyttöaste % 

159 
96 

167 
99 

168 
103 

178 
99 

180 
99 

185 
99 

190 
99 

Vanhusten palveluasuminen****        
Tehostetun ja vaativan tehostetun 
palveluasumisen hoitopäivät  
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoito-
päivät 

 
25 509 

 
19 322 

 
25 430 

 
15 687 

 
28 804 

 
***** 

 
32 120 

 
** 

 
32 120 

 
24 720 

 
  37 320 

 
28 740 

 
44 600 

 
35 500 

- siitä oma toiminta 10 414 9 649 9 583 10 220 9 910 15 110 18 050 
Kotihoito        
Kotihoidon käynnit yhteensä****** 106 625 139 562 133 834 ** 134 000 135 000 136 000 
Säännöllisen kotihoidon piirissä 
asiakkaita 30.11. yhteensä 276 302 327 320 330 340 

 
350 

- joista 75-v täyttäneitä 193 223 232 ** 267 288 311 
Omaishoidon tuki          
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä 
vuoden aikana yhteensä 
- joista 75-v täyttäneitä 

 
225 
69 

 
175 
58 

 
171 
58 

 
195 
60 

 
195 
62 

 
200 
70 

 
210 
80 

Valtakunnalliset vanhustenhuol-
lon palveluindikaattorit******* 

       
 

%-osuus 75-vuotta täyttäneistä 
kuntalaisista  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
31.12. 
Tehostetussa ja vaativassa tehos-
tetussa palveluasumisessa 31.12. 
Säännöllisen kotihoidon piirissä 
30.11. 

 
 
 

4,4 
 

3,3 
 

12,5 

 
 
 

3,9 
 

2,5 
 

13,9 

 
 
 

3,9 
 

4,1 
 

13,6 

 
 
 

** 
 

** 
 

** 

 
 
 

3,5 
 

4,5 
 

13,5 

 
 
 

3,4 
 

4,2 
 

13,5 

 
 
 

3,3 
 

4,4 
 

13,5 

88



Omaishoidon tuen piirissä vuoden 
aikana yhteensä 

 
4,5 

 
3,6 

 
3,5 

 
** 

 
3,1 

 
3,3 

 
3,5 

Vammaispalvelut        
Kuljetuspalvelun saajia vuoden 
aikana yhteensä  

412 424 442 ** 475 490 505 

Kehitysvammahuolto        
Ympärivuorokautisen autetun asu-
misen asiakkaiden hoitopäivät 

 
16 638 

 
17 435 

 
***** 

 
** 

 
20 400 

 
21 350 

 
22 100 

 
* Terveyskeskussairaalan paikkamäärä on vähentynyt 80 paikasta 70 paikkaan vuonna 2010.  
** Arviota ei ole tehty vuoden 2012 talousarvion yhteydessä. 
*** Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä lisääntyy 64 paikasta 71 paikkaan syksyllä 2012.  
**** Tuuskodon asumispalvelujen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paik-
kaan keväällä 2012. Ostopalveluihin 2 600 hoitopäivien lisäys v. 2013. 23 lisäpaikkaa Rii-
hikallion asumispalveluyksikössä 1.4.2014 alkaen. 
uuskodon asumispalvelujen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan keväällä 
2012. Ostopalveluihin 2 600 hoitopäivien lisäys v. 2013. 23 lisäpaikkaa Riihikallion asumispalvelu-
yksikössä 1.2.2014 alkaen. 
***** Lukutietoa ei ole käytettävissä. 
****** Kaikki kotihoidon luvut korjattu suoritteen määrittelyn yhtenäistämiseksi, tarkastellaan samaa 
GFS:n ilmoittamaa kotihoidon yhteensä käyntilukua. 
******* Valtakunnalliset suositukset: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 %, Tehostetun ja vaativan 
tehostetun palveluasumisen piirissä 5-6 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13-14 %, Omaishoidon 
tuen piirissä 5-6 % 
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Budjettiyhteenveto/     211 KOTI-JA LAITOSHOIDON PALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 058 047 3 165 600 3 165 600 3 265 600 3 165 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -26 056 522 -26 554 529 -27 514 529 -27 654 087 -27 213 601

TOIMINTAKATE -22 998 475 -23 388 929 -24 348 929 -24 388 487 -24 048 001

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 158,0 185,0 185,0 206,0 185,0
- määräaikaiset 41,0 18,0 18,0 18,0 18,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 5,4 15,8 15,8 15,8 15,8
- määräaikaiset, osa-aikaiset 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Henkilöstömäärä yhteensä 208,9 219,3 219,3 240,3 219,3

Määrärahan muutos % 1,9 % 5,6 % 4,1 % 2,5 %

Määrärahan muutos euroina -498 007 -1 458 007 -1 099 558 -659 072

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen lisäykset: -1 099 558 -659 072

Henkilöstökulut

-373 110 145 183

Eläkekulut -106 056 17 298

Muut henkilösivukulut -25 181 9 803

Palvelujen ostot -323 447 -617 592

Aineet, tarvikkeet, tavarat 0

Avustukset 27 000 0

Vuokrat -298 764 -213 764

Muut kulut 0

Yhteensä -1 099 558 -659 072

Tulojen lisäykset:

Myyntituotot 50 000

Maksutuotot 50 000
Yhteensä 100 000

S*= Sitova taso

Palkan tarkistukset, erilliskorvaukset, 
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KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT 
Tulosalue  Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kehittämis- ja hallintopalveluiden tehtävänä on tuottaa hallinto- ja talouspalveluita sisäisille 
ja ulkoisille asiakkaille. Kehittämis- ja hallintopalvelut vastaa hanketoiminnasta ja kehittä-
mistyöstä. 
 
Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalue sisältää toimialajohdon ja talous- ja hallintopal-
velut sekä järjestöavustukset ja kuntalaisvaikuttamisen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
toimintamäärärahat ovat tällä tulosalueella. 
 
Toimintaympäristön tulevaisuuden haasteet 
 
Toimialalla varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uuden palvelurakenteen vaiheittai-
seen toteuttaminen vuoteen 2015 mennessä.  

Toimialan jokapäiväisessä palvelutuotannossa tarvitaan tietojärjestelmät, joilla turvataan 
palvelujen sujuminen kuntalaisen sekä päätöksentekijän kannalta. Suunnittelukaudella 
varaudutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaan. Tulosalue koordinoi koko 
toimialaa koskevaa tietojärjestelmiin liittyvää muutoshallintaa. Tietohallinnossa tapahtuu 
suuria lainsäädännön edellyttämiä muutoksia, jotka vaikuttavat pitkäkestoisesti toimialan 
tietojärjestelmien kehitystarpeeseen. Kuntien liittymistä Kansalliseen terveysarkistoon 
(KanTa) ja eResepti käyttöönottoa seuraa eArkistoon (sähköinen arkisto) liittymisen toi-
menpiteet. Kansalliseen sosiaalihuollon järjestelmään (KanSa) siirtymisen valmistelut aloi-
tetaan. Toimiala on mukana kunnan sähköisen asioinnin kehittämisessä. Hankintojen 
osalta jatkuu palvelujen kilpailuttaminen.  

 

 
Palvelusuunnitelma 2013 - 2015 
 
Toimialan toimistopalvelujen järjestämisen mallin mukaisen työnjaon toteuttaminen, koulu-
tus ja perehdytys sekä tehtäväkuvien tarkistaminen toteutetaan suunnittelukaudella. 
Tulosalue ohjaa toimialan tuotteistamisen toteuttamista. Asiakirjahallintoa kehitetään ja 
ajantasaistetaan vastaamaan voimassaolevia arkistointimääräyksiä.   
 
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hanketyö on käynnistynyt, samoin hyvinvointi-
palvelukeskushanke (HYPA). Tulosalue on mukana myös toimintakeskus Kettusen sekä 
Jokelan sosiaali- ja terveysaseman tilahankkeissa. Suunnittelukaudella käynnistetään 
Tuuskodon tilaselvityshanke.  
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Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 

Nimikemuutos 2013 
 
1. Arkistoavustaja  Uusi nimike  toimistosihteeri 

 
Perustelut 
Uudelleen sijoitettujen henkilöiden nimikkeiden yhdenmukaistaminen. Arkistoavusta-
jan tehtävät ovat toimistosihteerin tehtäviä.    

 
 

Uudet virat ja työsuhteet 2014 

1. Toimistosihteeri 
 

Perustelut 
 

Toimialan palveluiden ja henkilöstömäärän kasvu lisää toimistopalveluiden tarvetta. Li-
sääntyvät suoritteet kaikilla tulosalueilla lisäävät asiakaslaskutuksen ja –palveluiden 
määrää. Nykyisellä henkilöstöllä ei pystytä ylläpitämään riittävää tukipalveluiden tasoa 
muille tulosalueille.  
 

 
Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
Kehittämis- ja hallintopalvelut koordinoivat koko toimialaa koskevia ATK-hankkeita.  
 

1. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) ja  
kansalliseen sosiaalialan arkistoon (KanSa) liittyvät hankkeet   
 
1.1. Graafisen finstarin kehittäminen (eArkisto),  200 000 euroa v. 2013 ja 

65 000 v. 2014 
1.2. eKatselu,  100 000 euroa v. 2014 
 
1.3. AlueKanta yhteistyö HUSin kanssa ,  50 000 euroa v. 2013 
1.4. ProConsonan kehittäminen (KanSa), 30 000 euroa v. 2014, 80 000 

euroa v. 2015 ja  150 000 euroa  v. 2016 
 

2. Sosiaali- ja terveyshuollon  asiakastietojärjestelmän kilpailuttaminen  200 000 euroa  
v. 2013 

 
3. Työterveyshuollon asiakastietojärjestelmän hankinta, 150 000 euroa v. 2013 
4. Henkilö-, turva-  ja kameravalvontajärjestelmä,  110 000 euroa v. 2013 
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Hankkeet 
 
Tilahankkeet 
Hyvinvointipalvelukeskus, HYPA- hanke  
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman tilat, hankesuunnittelu 
Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajennus, hankesuunnittelu 
Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt Anttilan kiinteistöön 
Palvelukeskus Tuuskodon hankeselvitys 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     291 KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 864 2 000 2 000 2 000 2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -1 221 208 -1 301 880 -1 301 880 -1 270 516 -1 278 592

TOIMINTAKATE -1 219 344 -1 299 880 -1 299 880 -1 268 516 -1 183 516

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 13,0 18,0 18,0 18,0 18,0
- määräaikaiset 1,0
- vakinaiset, osa-aikaiset
- määräaikaiset, osa-aikaiset 3,4
Henkilöstömäärä yhteensä 17,4 18,0 18,0 18,0 18,0

Määrärahan muutos % 6,6 % 6,6 % -2,4 % -1,8 %
Määrärahan muutos euroina -80 672 -80 672 31 364 23 288

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut
Palkan tarkistukset -3 431 6 689
Eläkekulut -2 064 344
Muut henkilösivukulut -230 454

34 808 13 520
Aineet ja tarvikkeet, kalusto 0
Avustukset, avustukset kotitalouksille
Vuokrat -2 719 -2 719
Muut toimintakulut 5 000 5 000

Yhteensä 31 364 23 288
S*= Sitova taso

Palvelujen ostot, koulutus, asiantuntijapalvelut, 
asiakaspalvelujen ostot
vetaraanien avustukset

 
 
 
Veteraanien määräraha, 82 000 euroa ja  neuvostojen määräraha, 3 000 euroa sisältyvät kunnanhallituksen esitykseen. 
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KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI 10.12.2012

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TA 2013 2013 2014

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 620 618 658 400 658 400 658 658
  Maksutuotot 4 487 4 839 4 843 560 4 878 320 4 878 4 878
  Tuet ja avustukset 576 75 75 000 149 500 150 150
  Muut toimintatuotot 214 131 152 000 133 000 133 133
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 898 5 663 5 728 960 5 819 220 5 819 5 819
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -36 666 -37 354 -38 620 009 -37 959 930 -39 099 -40 663
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -8 051 -8 535 -8 915 477 -8 758 299 -9 021 -9 382
    Muut henkilösivukulut -2 194 -2 542 -2 631 019 -2 586 013 -2 664 -2 770
  Palvelujen ostot -11 252 -11 593 -12 156 575 -12 188 945 -12 555 -13 057
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 054 -1 978 -2 156 905 -1 978 534 -2 038 -2 119
  Avustukset -5 762 -5 628 -5 928 241 -5 863 241 -6 039 -6 281
  Vuokrat -13 991 -14 305 -16 038 876 -16 048 926 -16 530 -17 192
  Muut toimintakulut -289 -322 -316 029 -314 330 -324 -337

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -80 259 -82 256 -86 763 131 -85 698 218 -88 269 -91 800

TOIMINTAKATE -74 361 -76 593 -81 034 171 -79 878 998 -82 450 -85 981

Määrärahan muutos % 3,29 2,49 5,48 4,18 3,00 4,00
Määrärahan muutos euroina 2 557 1 997 4 507 025 3 442 112 2 571 3 531

%-osuus verorahoituksesta 43,72 44,16 44,29 43,66 43,23 43,26

Asukkaat 31.12. 37667 38014 38097 38097 38837 39787

Toimintakate euro/asukas 1974 2015 2127 2097 2123 2214

S* = Sitova taso

Henkilöstö yhteensä** 1048,0 1068,0 1062,0
- vakinaiset 779 811 792
- määräaikaiset 155 143 154
-vakinaiset osa-aikaiset 47,1 58,9 61,0
- määräaikaiset osa-aikaiset 66,8 55,1 55,1

** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.
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KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI 
Toimiala            Vastuuhenkilö: Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola 
 
 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
Kulttuurilautakunta 
Liikuntalautakunta 
Nuorisolautakunta 
 
Kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntarakenne ja tulosaluerakenne pidetään ennallaan, mutta 
organisaatiorakennetta tarkastellaan tulevan valtuustokauden aikana. 

                        

 
TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013     

                  
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 897 677 5 662 720 6 369 220 5 728 960 5 819 220     
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -80 259 321 -82 256 106 -83 137 606 -86 763 131 -85 698 218     
 
TOIMINTAKATE 

 
-74 361 670 -76 593 386 -76 768 386 -81 034 171  -79 878 998 

 
  

 
Määrärahan muutos %   2,5 % 3,6 % 5,5 % 4,2 %     
Määrärahan muutos euroina   -1 996 785 -2 878 285 -4 507 025 -3 442 112     
                  
Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013             
(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)     
                  
  Menojen muutokset:             
  Henkilöstökulut         -873 920     
  Palvelujen ostot         -595 915     
  Aineet, tarvikkeet, tavarat       -129     
  Avustukset         -235 600     
  Vuokrat         -1 744 406     
  Muut toimintakulu         7 858     
    Yhteensä       -3 442 112     
                  
 
 
 
 
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 
 
Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet: 
 Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö 
 Kasvun ja oppimisen palvelut 
 
 
 

Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö 
Tulosalue 
Vastuuhenkilö: Kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre 
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Toiminta-ajatus 
Kehittämis- ja hallintoyksikkö tukee hyvässä ja sujuvassa yhteistyössä sisäisten ja ulkois-
ten asiakkaiden kanssa kaikkien toimialan tulosalueiden sekä koko kunnan palvelutoimin-
taa. 

 
Toimintaympäristön muutokset 2013 - 2015 

- keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa  
 

Kehittämis- ja hallintoyksikön menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista ja vapaa-ajan 
toimintojen avustuksista. Talouden sopeuttaminen yleiseen taloustilanteeseen edellyttää 
kaikilta yksiköiltä kustannussäästöjä suunnittelukausien aikana.  
 
Tavoitteena on taloudellisesta tilanteesta huolimatta pystyä vastaamaan kasvavaan työ-
tehtävien määrään toimintatapojen kehittämisen kautta suunnittelukaudella 2013- 2015. 
Kyseisille vuosille ei ole suunniteltu toimistohenkilöstön lisäyksiä.  
 
Yksikköön kuuluva kalustokunnostus edellyttää suunnittelukausien aikana vähintään toi-
mintatapojen muutosta sekä mahdollisesti lisäresursointia työsuojelun edellytysten täyt-
tämiseksi.   
 
Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 
 
Yksikön vastuulla on talousarvio- ja toimintasuunnitelmien valmistelu ja niiden toteutumi-
sen seuranta, henkilöstöasiat, kasvatus- ja sivistystoimen kirjanpito ja kustannusseuranta 
sekä toimialan tila-asiat.  
 
Lisäksi yksikön henkilöstön vastuualueina on muita tulosalueita tukevia toimintoja, kuten 
koulukuljetusasiat, oppivelvollisuusasiat, päivähoitomaksut, lasten kotihoidon ja yksityi-
sen hoidon tuet, sekä koululaisten iltapäivätoiminta. 
 
Kehittämis- ja hallintoyksikön toiminnan vaikuttavuus toteutuu koko toimialan palveluiden 
tukemisen kautta. Yksikön järjestämien tukipalveluiden prosessit kuvataan kokonaisuu-
dessaan ja palveluista laaditaan prosessikartta. 
 
Kehittämis- ja hallintoyksikkö seuraa toimialakohtaisten strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Strategian seurantaa muutetaan vuoden 2013 alusta siten, että käyttöön otetaan 
erillinen strategiaraportti tulosalue- ja toimialatason tavoitteiden seuraamiseksi.  
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Henkilöstömäärä yksikössä pidetään nykyisellä tasolla toimistohenkilöstön osalta suun-
nittelukausien aikana. Kalustokunnostuksen toteutustavat uudistetaan yhteistyössä työ-
suojelun kanssa. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollinen tarve lisähenkilölle kalus-
tokunnostukseen. 
 
Yksikössä työskentelee 13 henkilöä. 
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Avustukset  

 Seuranta    TA  TA 
 tp2009 tp2010 tp2011 2012 2013 
Käsityökoulu Helmi 19.400 19.400 19.400 20.100 20.100 
Käsityökeskukset 16.000 16.000 16.000 16.600 16.600 
Jokelan kansalaisopisto 51.900 51.900 51.900 53.700 53.700 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     490 SIV.TOIMEN KEHITT. JA HALLINTO 
Selite  TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,  S * -927 106 -955 277 -930 277 -985 594 -971 061 

TOIMINTAKATE -927 106 -955 277 -930 277 -985 594 -971 061 

Henkilöstömäärä : 
- vakinaiset 13,0 13,0 13,0 13,0 
-  määräaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0 
- vakinaiset, osa-aikaiset 
-  määräaikaiset ,  osa - aikaiset 
Henkilöstömäärä yhteensä ** 14,0 14,0 14,0 14,0 
**  Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä .  Vuoden  2011  vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla . 

Määrärahan muutos  % 3,0 % 0,3 % 3,2 % 1,7 % 
Määrärahan muutos euroina -28 171 -3 171 -30 317 -15 784 

Määrärahamuutokset  TA  2012  -  TA  2013 
( miinus  =  menojen lisäys / tulojen vähennys ,  plus  =  menojen vähennys / tulojen lisäys ) 

Menojen muutokset: 
Henkilöstökulut  6 694 
Palvelujen ostot -3 505 
Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 
Avustukset  
Vuokrat -18 034 

Muut toimintakulut -939 

Yhteensä -15 784 
S*= Sitova taso 
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Kasvun ja oppimisen palvelut  
Tulosalue 
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen 
 
Kasvun ja oppimisen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
 Opetus (Perusopetus ja Esiopetus)  
 Lukio 

- vastuuhenkilö: opetuspäällikkö Markus Torvinen 
 Musiikkikoulutus 
 Kansalaisopisto 

- vastuuhenkilö: rehtori Timo Rusanen 
Varhaiskasvatuspalvelut (Päivähoitopalvelut, Lasten kotihoidon ja yksityisen 
hoidon tuet) 
- vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Leo Pietarinen 

 
 
Toiminta-ajatus 
Kasvun ja oppimisen tulosalue järjestää, tuottaa ja kehittää peruspalveluita sekä elämän 
laatua parantavia palveluita läpi elämänkaaren. Tulosalue järjestää tämän päivän ja tule-
vaisuuden toimijoiden kasvatus-, opetus- ja oppimispalveluja kodin kasvatustehtävää 
tukien. Tavoitteena on terveelliseen elämään ja yhteisöllisyyteen kykenevä, aktiivinen, 
itsensä tunteva, elinikäinen oppija. Tulosalue tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä 
ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja kuntalaisten kanssa tehtä-
vän monipuolisen yhteistyön avulla. 
 
 
Toimintaympäristön muutokset 2013 - 2015 

- keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa  

Kasvun ja oppimisen tulosalueen toiminnassa on välttämättömiä talouteen vaikuttavia 
muutoksia, jotka on huomioitava vuoden 2013 talousarviossa. Velvoitteet muutoksille 
tulevat lakimuutosten, muuttuneiden sopimusehtojen sekä kuntaan tuloja tuovien hank-
keiden määrittelyjen kautta. Haasteena vuoden 2013 talousarviossa on myös vuokrien 
nousu, joka on kokonaisuudessaan 12,5 %, ylläpitovuokrien nousun ollessa 25 %. 
 
Kouluikkuna -vertailutietojen Tuusulan kouluille antama tuntikehys on alle valtakunnalli-
sen keskiarvon. Tuusulassa tunteja jaetaan kouluille 1,75 tuntia / oppilas, kun kyselyyn 
vastanneiden kuntien keskiarvo on 1,89 tuntia / oppilas. Osa-aikaisen erityisopetuksen 
resurssia ei pystytä lisäämään. Resurssin on tällä hetkellä alhaisempi kuin useimmissa 
lähikunnissa. Tuntikehyksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen resurssiin vaikuttaa myös 
laaja kouluverkko, joka heikentää mahdollisuutta resurssin tehokkaaseen käyttöön. Tun-
tikehyksen jakoperusteet muutetaan kuntatasolla. 
 
Koulujen opetusvälineistöön ja tarvikkeisiin varatut resurssit säilyvät ennallaan lukuvuo-
den 2008-09 tasolla. Vuodesta 2008 alkaen esimerkiksi oppikirjojen hinta on noussut n. 
15 %. Koulut tehostavat oppikirjojen kierrättämistä. 
 
Talouteen vaikuttavia muutoksia toiminnassa on seuraavia: 
 
- Valmistavan opetuksen ryhmän toiminta alkoi lukuvuoden 2012- 13 alussa ja tätä 

ryhmää varten perustetaan valmistava opetuksen virka ja palkataan avustaja 
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- Kalliomaan koulussa aloitti uusi Vainu -ryhmä ja tätä ryhmää varten perustetaan eri-

tyisluokanopettajan virka sekä palkataan avustaja. 

- Kuuma -tvt -hankkeen kautta henkilöstöä koulutetaan. 

- Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan opettajien ja avustajien osalta. 

 
Talousarvio sisältää seuraavia sopeuttamistoimenpiteitä  
 
- Koko kuntaa koskevaa koululaisurheilutoimintaa supistetaan. 

- Kansallisiin kehittämishankkeisiin, joissa on omavastuu osuus, ei hakeuduta. 

- Kansainvälistä toimintaa vähennetään. 

 
 
OPETUS (Perusopetus ja esiopetus) 
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen 

 
Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 

Laatukriteereiden käyttöönotto 

Valmistavan opetuksen aloittaminen 

Tvt -taitojen kehittäminen 

Perusopetuksen tuntijakoperusteiden muuttaminen 

 
Perusopetuksen laatukriteerit valmistuivat vuoden 2011 aikana ja koulut tekivät koulukoh-
taiset täydennykset vuonna 2012. Vuonna 2013 tavoitteena on päivittää laadunarvioinnin 
suunnitelma Tuusulan kunnan opetustoimessa. Hanketta varten on palkattu hankerahalla 
laatukoordinaattori lukuvuoden 2012-13 loppuun saakka. Keväällä 2013 suoritetaan pe-
rusopetuksen huoltajille tyytyväisyyskysely. 
 
Tuusula on mukana Kuuma -alueen yhteisessä tieto- ja viestintäteknologian kehittämisen 
hankkeessa (tvt-hanke). Tätä kautta tarjotaan henkilöstölle koulutusta tietotekniikan käyt-
töön opetuksessa ja luodaan Kuuma-alueelle yhteinen tvt -strategia. Vaunukankaan kou-
lussa toteutetaan laajennuksen yhteydessä pilottihanke ja koulun tvt -laitteiston tasoa 
nostetaan. Vuoden 2013 aikana tehdään useammalle vuodelle ulottuva suunnitelma kou-
lujen tvt -laitteistojen tason nostamisesta. 
 
Keravan kaupunki irtisanoi vuonna 2012 valmistavan opetuksen sopimuksen. Tuusulan 
kunnan täytyi perustaa valmistavan opetuksen ryhmä, jossa aloitti syksyllä 10 oppilasta. 
Valmistavan opetuksen toiminta vakinaistetaan. 
 
Tuusulan kunta supistaa koululaisurheilutoimintaa kunnan sekä valtakunnan tasolla luku-
vuoden 2013-14 alusta alkaen. Uusi suunnitelma koululaisurheilun toteuttamiseksi teh-
dään kevään 2013 aikana.   
 
Tuusulan kunta supistaa opetustoimen osallistumista kansainväliseen toimintaan. Nykyi-
set hankkeet viedään päätökseen. Opetustoimeen luodaan kansainvälisen toiminnan 
periaatteet, joiden pohjalta päätetään miten koulut voivat hakeutua kansainväliseen toi-
mintaan mukaan ja miten moni koulu voi olla mukana.   
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Tuusulan kunta ei osallistu kansallisiin opetuksen kehittämishankkeisiin, mikäli niihin tar-
vitaan omavastuuosuus. Hankkeista pois jääminen vähentää kehittämistyötä sekä kun-
nan hankkeiden kautta saamia tuloja. Kunta ei esimerkiksi järjestä kouluilla kerhotoimin-
taa lukuvuoden 2012-13 jälkeen, jollei koulun oma tuntiresurssi anna siihen mahdolli-
suuksia. 
 
Tuusulan kunnan kouluissa syötävien valvonta-aterioiden määrä sidotaan perusopetus-
ryhmien määrään. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2015 

 
v.2013 
 
Kalliomaan koulussa aloittaa uusi Vainu -ryhmä ja tätä ryhmää varten täytyy perustaa 
erityisluokanopettajan vakinainen virka sekä avustajan tehtävä. 
 
Hyökkälän koulussa aloitti lukuvuoden 2012-13 alusta valmistavan opetuksen ryhmä. 
Tätä varten tulee perustaa valmistavan opetuksen vakinainen virka sekä uusi avustajan 
tehtävä. 
 
Perusopetuksessa täytyy vakinaistaa 5 määräaikaista luokanopettajan tehtävää. Virat 
vakinaistetaan Vaunukankaan kouluun (3 virkaa), Ruukin kouluun sekä Paijalan kouluun. 
Vakinaistamisella ei ole kustannusvaikutusta. 
 
Erityisluokanopettajan määräaikaisia virkoja täytyy vakinaistaa Kalliomaan kouluun 3 vir-
kaa ja Mikkolaan kouluun yksi virka.  Vakinaistamisella ei ole kustannusvaikutusta 
 
Avustajia vakinaistetaan 10 henkilöä 1.8.2013 alkaen. Iltapäiväkerhon ohjaajia vakinais-
tetaan 5 henkilöä 1.8.2013 alkaen. Vakinaiselle henkilökunnalle on tarjottu koulujen ja 
iltapäiväkerhojen keskeytysten ajaksi mahdollisuutta palkattomaan virkavapaaseen tai 
heitä on työllistetty tulosalueen muihin yksiköihin. Vakinaisten määrän lisääntymisen 
myötä voi tulla tilanne, jossa kaikkia ei voida työllistää. Tällöin mahdollisuutena on lo-
mauttaa osa avustavasta henkilöstöstä esim. kesäkeskeytyksen ajaksi. 
 
 
Uusia virkoja ja tehtäviä 1.1.2013 alkaen 
 1 erityisluokanopettajan virka 
 1 valmistavan opetuksen opettajan virka 

2 kouluavustajaa 
 

Määräaikaisten virkojen vakinaistaminen 
5 luokanopettajan virkaa 1.8.2013 alkaen 
4 erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2013 alkaen 
 

Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen 
10 kouluavustajaa 1.8.2013 alkaen 
5 iltapäiväkerhojen ohjaajaa 1.8.2013 alkaen 
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v. 2014 - 2015 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen resursointia pyritään kehittämään suunnittelukaudella. Täl-
lä hetkellä resurssi on alhaisempi kuin lähikunnissa vaikka laaja kouluverkko heikentää 
mahdollisuuksia resurssin tehokkaaseen käyttöön. Samalle tasolle pääseminen vaatisi n. 
6 laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista. 
 
Opetuspäällikön tehtävään on liitetty Kasvun ja oppimisen tulosaluepäällikön tehtävät 
sekä Lukion tulosyksikön päällikön tehtävät, jonka vuoksi varsinaiselle opetuksen suun-
nittelulle varattua aikaa on jouduttu vähentämään. Samaan aikaan esimerkiksi erilaisten 
hankkeiden ja hankerahoitusten teettämä työmäärä on lisääntynyt. Suunnittelujakson 
aikana on pyrittävä löytämään lisää resurssia opetuksen suunnittelun tehtäviin. 
 
Tuusulan kunnan valtuustokauden tavoitteena on taata jokaiselle kunnan vakituisessa 
palveluksessa olevalle tarpeen mukainen ja eri toimialojen välillä tasavertainen kouluttau-
tumismahdollisuus.  
 
Suunnittelujakson aikana tulee selvittää apulaisrehtoreiden virkojen perustamisen tarve. 
Tällä hetkellä suurissa kouluissa on apulaisjohtajia, jotka tekevät kyseistä työtä oman 
opettajan virkansa ohessa.  
 
Avustavan henkilökunnan määrä etenkin yleisopetuksessa on vähäinen nykyisen ope-
tussuunnitelman vaatimuksiin nähden. Avustajien määrää tulee lisätä suunnittelukauden 
aikana. 
 
Opetuksen tuntikehys tulee nostaa Tuusulassa valtakunnallisesti keskitasolle. Tämä tar-
koittaa jatkossa opettajien määrän lisäämistä. 
 

 
Investointisuunnitelma 2013 - 2017 

 
Vaunukankaan koulun laajennus toteutetaan vuonna 2013. Samalla nostetaan koulun tvt 
-laitteiston tasoa osana Kuuma Tvt -hanketta. Hankkeen kautta tehdään vuonna 2013 
suunnitelma kaikkien kunnan koulujen tvt -laitteistojen saattamiseksi ajanmukaiselle ta-
solle. 
 
Etelä-Tuusulaan sijoittuvan uuden lukiorakennuksen suunnittelua jatketaan. 
 
Paijalan koulun ns. viipalekoulu tulee uusia suunnittelujakson aikana. Samalla on syytä 
selvittää koulun laajentaminen 2,5 -sarjaiseksi. Hankesuunnitteluun varataan rahat vuo-
delle 2013. 
 
Ruukin koulun teknisen työn tilat ja liikuntatilat eivät tällä hetkellä ole riittävät. Myös Ruu-
kin koulun sekä Kellokosken yläkoulun ruokalat ja keittiöt tarvitsevat muutoksia. Tässä 
yhteydessä on syytä suunnitella Ruukin koulun ja koulukeskuksen perustamista ja tar-
kastella tilojen tarvetta sitä kautta. Kellokoskella virinnyt ajatus Kellokoskitalosta yhdiste-
tään hankkeeseen ja sen tarvitsemat tilat huomioidaan hankesuunnittelussa. Suunnitte-
lulle varataan rahat vuodelle 2013 ja hanke toteutetaan suunnittelujakson aikana. 
 
Hyökkälän koulun ns. viipalekoulun käyttölupa loppuu vuonna 2014. Viipalekoulun kor-
vaamista on aloitettava suunnittelemaan vuonna 2013. Samalla on tarkasteltava Ryk-
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mentinpuiston aikataulua ja arvioitava miten se vaikuttaa Hyökkälän koulun oppilasmää-
riin tulevaisuudessa.  
 
Pertun koulun hankesuunnittelua jatketaan vuonna 2013. Tavoitteena on varautua Joke-
lan sosiaali- ja terveysasemaa koskeviin ratkaisuihin. 
 
Riihikallion koulun laajennuksen osalta tehdään vuonna 2013 alustavaa selvitystä mihin 
suuntaan koulua on mahdollista tulevaisuudessa laajentaa. 
 
Kasvun ja oppimisen tulosalueella on ollut tavoitteena lisätä koulujen ja päiväkotien ja 
tilojen yhteiskäyttöä. Jotta yhteiskäyttö olisi mahdollista, joudutaan tiloihin usein teke-
mään muutoksia. Suunnitelmien toteuttamiseksi esitetään korotusta koulujen ja päiväko-
tien muutostöiden määrärahaan.  
 

 
 

LUKIO 
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen 
 

 
Toimintasuunnitelma 2013 - 2015 

 
Verkko-opetuksen kehittäminen 
 
Verkkoyhteyksien sekä tvt -välineistön kehittymisen myötä henkilöstöllä on mahdollisuus 
kehittää tietotekniikan käyttöä osana opetusta. Verkkokurssien ja Tuusulan lukion yhteis-
ten kurssien määrää lisätään lukuvuodelle 2013-14. 
 
Lukion henkilöstö osallistuu Kuuma -tvt -hankkeen koulutuksiin. Tieto- ja viestintäteknii-
kan opetustaitojen kehittymisen myötä valmistaudutaan samalla tulevaisuuden muutok-
siin esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten osalta. 
 
Tuusulan lukion viestinnän ja markkinoinnin määrärahoja leikataan, jolloin lukio-lehti jäte-
tään nykymuodossaan toteuttamatta syksyllä 2013. 
 
Vuoden 2012 tavoitteena oli selvittää miten lukion organisaatiota voidaan kehittää ja mi-
ten Tuusulan lukioiden verkostoituminen keskenään sekä muiden kuntien lukioiden suun-
taan lisääntyisi. Toiminnan voimallisempi kehittäminen vaatii Tuusulan lukion rehtorin 
viran perustamista ja sitä kautta lukioiden hallinnon yhdistämistä. Uutta Tuusulan lukion 
rehtorin virkaa ei kuitenkaan budjetin yhteydessä voida esittää perustettavaksi. 

 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Henkilöstölisäyksiä ei esitetä vuodelle 2013. Suunnittelujakson aikana on selvitettävä 
mahdollisuus lisätä resursointia lukion ja 2. asteen kehittämiseen perustamalla Tuusulan 
lukion rehtorin virka. 
 
Investointisuunnitelma 2013 – 2016 
 
Tuusulan lukio hankkeen suunnittelua jatketaan edelleen.  
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KANSALAISOPISTO 
Vastuuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen 
 
Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 
 
Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta kuntalaisten sivistys-
tarpeisiin pohjautuvia koulutuspalveluja siten, että ne mahdollistavat omaehtoisen oppi-
misen ja edistävät ihmisten monipuolista kehittymistä sekä hyvinvointia. Toiminnassa 
korostuu yhteisöllisyys ja koulutuspalvelut toimivat osaltaan syrjäytymisen estäjänä sekä 
ikääntyvien henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitäjänä. 
 
Perustehtävänään opisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, joka voi toimia myös amma-
tillisesti täydentävänä koulutuksena. Kurssitarjonnan keskeiset ainealueet ovat kielet, 
taide- ja taitoaineet, liikunta ja terveys sekä tieto- ja viestintätekniikka. Lisäksi tarjolla on 
yleisluentoja ja erikoiskursseja ajankohtaisista tai paikallisista aiheista. 
 
Avoimen yliopiston tarjonta suunnitellaan alueellisesti yhteistyössä naapuriopistojen 
kanssa sekä kasvun ja oppimisen tulosalueen sisällä myös kunnan henkilöstön koulutus-
tarpeet huomioiden. Opetusta toteutetaan lukuvuonna 2012-2013  yhteistyössä Helsingin 
ja Itä-Suomen yliopistojen Avoimien yliopistojen kanssa. 
 
Taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteessa ja sanataiteessa; Lasten ja nuorten kuva-
taidekoulu laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa noudattaen, lasten ja nuorten sana-
taidekoulu ja aikuisten kuvataiteen perusopetus yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
mukaisesti.  
 
Opiston tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää aikuisten, erityisesti varttunei-
den tietoyhteiskuntavalmiuksia.  
 
Ennaltaehkäisevä terveysliikuntatoiminta, monipuolinen liikuntakurssitarjonta, yleisluen-
not ja paikallinen yhteistyö ovat keskeisiä keinoja asukkaiden terveyden edistämisessä.  
 
Yhteistyö paikallisesti ja alueellisesti opistojen, muiden oppilaitosten ja toimijoiden kans-
sa on aktiivista. 
 
Arvioinnin kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on opetuspalvelujen laadun turvaaminen ja 
opistotyön kokonaisvaltainen kehittäminen. Erityisesti sähköistä arviointia kehitetään. 
Taiteen perusopetuksen arviointia varten laaditaan Virvatuli-mallin mukainen paikallinen 
arviointisuunnitelma ja -malli.  
 
Opisto voi tarjota kysynnän mukaan henkilöstökoulutusta sekä maksullista palvelutoimin-
taa. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Kansalaisopistoon on tarve vakinaistaa kuvataideopettaja vastuualueenaan kuvataide-
koulu. Kuvataidekoulun siirryttyä toteuttamaan laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa 
lukuvuosi pidentyi ja perusopintojen loppuvaiheen sekä syventävien opintojen tuntimäärä 
kasvoi.  
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Oppilasarviointi on suuremmassa roolissa, kun opinnot kestävät 20 ikävuoteen asti ja 
voivat valmentaa jatko-opintoihin. 
 
Virassa olevan opettajan tehtäviin kuuluu sekä opetusvelvollisuus että muun työn velvol-
lisuus, joka on välttämätön kuvataidekoulussa opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen, 
arvioinnin ja koulun kehittämisen kannalta. Vakinaistaminen ei aiheuta lisäkustannuksia 
talousarvioon.  

 
 
 

VARHAISKASVATUSPALVELUT  
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Leo Pietarinen 
 
Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 
 
Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat päivähoitotarpeeseen, johon pääasiassa vaikuttavat 
väestömäärän muutokset ja työllisyystilanne.  Lähtökohtana varhaiskasvatuspalvelujen 
rakentamisessa on kunnan voimassa oleva väestöennuste. Väestöennusteen mukaan 
vuosina 2013 - 2015 alle 6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa. Tuusula on yksi pääkaupun-
kiseudun lapsivetovoimaisista kunnista. Suunnittelukauden aikana kunnan ulkopuolelta 
tulevaa muuttoa on vaikea arvioida. Kunnan sisällä lapsiperheiden muutto asuintaajami-
en välillä on merkittävää. Nopeimmin kasvavat alueet Tuusulassa ovat Hyrylä, Jokela, 
Riihikallio ja Lahela. Väestöennusteen perusteella lapsimäärän kasvu voimistuu erityises-
ti suunnittelukauden loppupuolella, kun Rykmentinpuiston rakentuminen käynnistyy. 
 
Varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan kunnan eri alueilla ilmenevän palvelutarpeen 
edellyttämään päivähoitovaihtoehtojen tarjoamiseen. Perhepäivähoitoon on luotu hoitaji-
en työaikalain muutoksesta johtuva varahoitojärjestelmä. Perhepäivähoitoon panoste-
taan, jotta se säilyy edelleen yhtenä varteen otettavana pienten lasten päivähoitovaih-
toehtona Tuusulassa. Tärkeänä varhaiskasvatuksen palvelumuotona jatketaan lapsiper-
heille tarkoitetun toiminnan järjestämistä alueellisissa perhekeskuksissa. Perhekeskus-
toiminnassa toimitaan yhteistyössä seurakunnan ja järjestöjen kanssa sekä tehdään en-
nalta ehkäisevää työtä kunnan muiden perhepalvelujen kanssa. 
 
Päivähoitopaikkojen osalta on päästy siihen, että tilapäisluvilla toimivista epäkäytännöllis-
ten pienyksiköistä on voitu luopua. Kouluilla olevien tilojen käytön mahdollisuuksia päivä-
hoitotiloina selvitetään edelleen. Riihikallion huonokuntoisen päiväkodin paikalle valmis-
tuu vuoden vaihteessa uusi, kahdeksanryhmäinen päiväkoti. Rykmentinpuistoon tulevis-
sa palvelutilaratkaisuissa yhdistetään tarvittaessa päiväkodit ja koulut samoihin yksiköi-
hin.  
 
 
Lakisääteinen kotihoidontuki 
 
Lakisääteistä kotihoidontukea kansaneläkelaitoksen kautta saa kuukaudessa yli 900 las-
ta. Lakisääteisen tuen kustannuksista vastaa Tuusulan kunta ja maksatuksesta Kansan-
eläkelaitos. Asiakasmäärä on vaihdellut viime vuosina 900 – 1000 välillä. Lakisääteiseen 
tukeen on ennakkotiedon mukaan tulossa korotus vuoden 2013 aikana. 
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Tuusulan alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisä 
 
Kotihoidon tuen kuntalisän piirissä on kuukausittain keskimäärin 500 lasta. Tukea saavi-
en lasten määrä on lisääntynyt myöntämisehtojen muututtua niin, että tukeen ovat oikeu-
tettuja myös työssä käyvät vanhemmat.  Kuntalisän suuruus on pysynyt ennallaan. 
 
Kuntaliiton kyselyn mukaan (26.6.2012) alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon kuntalisää 
maksaa kolmasosa Suomen kunnista. Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 e / kk / 
lapsi, mutta vaihteluväli on suuri: alimmillaan 50 euroa ja enimmillään 264 euroa lasta 
kohden.  Tuusulan kuntalisä on 138,81 e / kk ja sisaruslisä 55,51 e / kk.  
 
Kotihoidontuen kuntalisä ei ole lakisääteinen.  Tuusulan kotihoidontuen kuntalisässä pai-
nopistealuetta siirretään alle 3-vuotiaan kuntalisän kehittämiseen. Yli 3-vuotiaiden koti-
hoidon tuen piiriin ei oteta 1.7.2013 jälkeen uusia lapsia. Vuoden 2013 aikana tehdään 
selvitys ja suunnitelma alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisän korottamisesta ja tar-
kemmasta kohdistamisesta 1.1.2014 alkaen.   
 
 
Tuusulan yli 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisä 
 
Tuusulan 3-6-vuotiaiden kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrä on tasaisesti vä-
hentynyt  tuen voimaan tulosta  n. 200 tuen saajasta 50 :een. 
 
Yli 3-vuotiaan kuntalisää maksaa Tuusulan lisäksi Kirkkonummi. Tuusula maksaa kunta-
lisää tulorajataulukon mukaisesti 92,51 – 370,02 e / kk ja sisarusosaa 92,51 e / kk. Kirk-
konummen kuntalisä on 100,91 e / kk. 
 
Tuusulassa yli 3-vuotiaiden kuntalisän saajien määrä, 50 lasta, on n. 2% kunnan 3-6 vuo-
tiaiden määrästä. Määrärahan käyttö on tarkoituksenmukaista kohdentaa koskemaan 
laajempaa joukkoa tai käyttötarkoitusta. 3- 6-vuotiaiden kotihoidontuen piiriin ei oteta uu-
sia lapsia 1.7.2013 jälkeen ja painopiste siirretään alle 3-vuotiaiden kotihoidon tukeen.  
 
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan yksiköille, jotka täyttävät kunnan hyväksy-
mät laatuvaatimukset. Kunta valvoo yksityisiä päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja kotiin pal-
kattuja hoitajia. 

 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisiin tehdään valtuuston päätöksen mukaan vuosittain elo-
kuussa tarkistus. Kuntalisien tarkistus perustuu Tuusulassa valtuuston tekemän päätök-
sen mukaan Tel-palkkaindeksiin. Vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin on 1.291 (v. 
2011 1.253). Muutos edellisestä vuodesta 3,03 %.  Yksityisen hoidon tuella toteutettu 
päivähoito on kunnalle huomattavasti taloudellisempaa kuin kunnallinen toimintamuoto.  
 
Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan kuntaliiton kyselyn (2012) mukaan 137 kunnas-
sa. Kuntalisän suuruus vaihtelee 50–747 euroa/kk/lapsi. Tuusulassa vaihteluväli on 217 – 
541 e / kk/ lapsi. 
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisään varattu määräraha ei ennusteen mukaan riitä v. 2012. 
Määrärahaa ei koroteta vuodelle 2013. Yksityistä päivähoitoa järjestettävän kuntalisän 
osalta vuoden 2013 indeksikorotus jätetään tekemättä, jolloin säästö on 45.000 euroa. 
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Kunnan on myös tiukassa taloustilanteessa toteutettava lakisääteiset palvelut, joihin päi-
vähoidon järjestäminen kuuluu. Ei lakisääteistä palvelua on Tuusulassa kunnan maksa-
man kuntalisän ja yksityisen hoidon tuen lisäksi kunnallinen perhekeskustoiminta. Jokai-
sessa kuntakeskuksessa toimiva perhekeskus on ns. matalan kynnyksen palvelupaikka, 
jossa yhtenä tärkeänä tavoitteena on tehdä ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. 

 
 

Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Vuoden vaihteessa valmistuu Riihikallion uusi päiväkoti, jossa on kahdeksan ryhmää. 
Vanhasta päiväkodista siirtyy uusiin tiloihin kuuden ryhmän verran jo päivähoidossa ole-
via lapsia. Päivähoitohakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen päivähoitotarpeen alkua. 
Hakemusten perusteella täyttyvät myös loput kaksi ryhmää.  
Vuodelle 2013 uusien tehtävien tarve on kuusi: kaksi lastentarhaopettajaa ja neljä las-
tenhoitajaa. Toiselle lastentarhanopettajista esitetään erityislastentarhanopettajan kelpoi-
suutta. Riihikallion päiväkodin tuetussa varhaiskasvatuksessa on ollut useiden vuosien 
ajan vaje erityislastentarhanopettajan työpanoksesta. Riihikallion päiväkodin lapsista tue-
tun varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 24 lasta, joten päiväkodissa on selkeä 
tarve pedagogisen osaamisen vahvistamiselle. Erityislastentarhanopettaja työskentelee 
yhdessä lapsiryhmässä, mutta konsultoinnin ja talon yhteisen toiminnan kautta hänellä 
on mahdollisuus vahvistaa koko talon pedagogista osaamista. 
Riihikallion päiväkotiin perustetaan 1 erityislastentarhanopettajan tehtävä. 
Päiväkodin viiden kasvattajan tehtävät täytetään määräaikaisina 30.6.2013 saakka.  
Talousarvioon sisältyy varhaiskasvatuksen kausivaihteluihin 93.000 e ajalle   
1.1. - 30.6.2013, minkä ajan kuluessa tulosyksikössä tehdään henkilöstöselvitys.  
 
Nimikemuutokset 
 
Perhekeskustoiminta on vakiintunut lapsiperheille tarkoitetuksi toiminnaksi, jota järjeste-
tään kaikissa kuntakeskuksissa: Hyrylässä, Riihikalliossa, Jokelassa ja Kellokoskella. 
Perhekeskukset toimivat yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja tekevät en-
naltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Kaikissa perhekeskuksissa toimivat lasten kerho-
ryhmät (yhteensä 88 lasta). 
 
Vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä perustettiin perhekeskustoiminnan 
koordinaattorin virka. Perhekeskuksessa määrärahavaraisesti työskentelevien henkilöi-
den nimikkeet on tarpeellista täsmentää ja määrittää tehtäväkohtaiset palkat sekä vas-
tuualueet. 
 
Perhekeskustoiminnassa kahden ohjaajan nimike muutetaan perhekeskusohjaajaksi ja 
neljän ohjaajan nimike perhekerhonohjaajaksi. 
 
Perhekeskusohjaaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta perhekerhojen 
osalta ja on mukana lasten kerhotyössä. Kelpoisuusehdot ja palkkaus ovat samat kuin 
päiväkodissa työskentelevällä lastentarhanopettajalla. 
 
Perhekerhonohjaaja vastaa perhekeskuksen lastenkerhotoiminnasta ja on mukana per-
hekerhotoiminnassa. Kelpoisuusehdot ja palkkaus ovat samat kuin päiväkodissa työs-
kentelevällä lastenhoitajalla.  
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Investointisuunnitelma 2013 – 2017 
 
Riihikallion 8 -ryhmäinen päiväkoti rakennetaan vanhan kiinteistön tilalle. 
Tavoiteaikataulu on valmistuminen vuodenvaihteessa 2012-2013. 
 
Lahelanpellon päiväkodin toteuttamista suunnittelevat yksityiset yritykset. Tavoiteaikatau-
lu 4-ryhmäisille päiväkodeille on kevät 2013. 
Rakentajayrittäjä valmistaa tilat, päivähoitoyrittäjä vuokraa ne ja toteuttaa toimintaa Kelan 
hoitorahalla ja – lisällä, vanhempien asiakasmaksuilla ja kunnan yksityisen hoidon tuella. 
 
Vaunukankaan koulun saneerauksen yhteydessä tehdään v. 2013 toiminnan edellyttämiä 
muutostöitä myös päiväkodin puolella. 
Mattilan uuden päiväkodin suunnittelulle on varattu investointiesityksessä 30 000 euroa 
vuodelle 2014. Rykmentinpuiston päivähoitopalvelujen suunnittelu aloitetaan yhdessä 
koulupuolen kanssa. 
 
 
 
Suoritteet ja tunnusluvut 
 
Perusopetus Seuranta        
Tunnusluvut tot 2008 tot 2009 tot 2010 tot2011 ta 2012 ta2013 
Oppilasmäärä 5 056 5 069 5 082 5 086 5 101 5 080 
Nettomenot €/oppilas -6 409 -7 085 -7 227 -7 447 -7 688 -8 028 
Nettomenot €/oppilas * -5 778 -6 023 -6 139 -6 300 -6 545 -6 773 
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja 
iltapäivätoimintaa 
       

       

Esiopetus Seuranta        
Tunnusluvut tot 2008 tot 2009 tot 2010 tot 2011 ta 2012 ta 2013 
Koulujen esiopetuksen oppilaat            
Oppilasmäärä 93 92 86 87 87 85 
Nettomenot €/oppilas -6 245 -6 025 -6 105 -5 348 -6 066 -6 711 
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma-
vuokraa, -5 736 -5 708  -5 763 -5 105 -5 735 - 6 338 
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityi-
siltä päiväkodeilta   

 
     

Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiope-
tuksen oppilaat 338 357 401 366 370 350 

 
 
Lukio Seuranta         
Tunnusluvut tot 2008 tot 2009 tot 2010 tot 2011 ta 2012 ta 2013 
             
Opiskelijamäärä 636 639 615 572 579 560 
Nettomenot €/oppilas -6 110 -6 278 -6 175 -6 482 -6 780 -7 219 
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma-
vuokraa -5 686 -5 539 -5 649 -6 042 -6 343 -6 739 
            

 
Musiikkikoulutus Seuranta         
Tunnusluvut tot 2008 tot 2009 tot 2010 tot 2011 ta 2012 ta 2013 
          
Varsinaiset oppilaat 210 214 217 217 217 217 
Bruttomenot €/oppilas -1 373 -1 354 -1 319 -1 350 -1 382   -1 382 
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Kansalaisopisto Seuranta         
Tunnusluvut tot 2008 tot 2009 tot 2010 tot 2011 ta 2012 ta 2013 
 
Bruttomenot €/asukas -22 -22 -21 -22 -24 -24 
Oppituntien määrä 10 100 10 055 10 210 10 480 10 200  10 400 
Kurssiopiskelijat 6 039 6 173 6 980 7 003 6 500 7 000 

 
Varhaiskasvatuspalvelut Seuranta         
Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12. tot 2008 tot 2009 tot 2010* tot 2011 ta 2012 ta 2013 
Kunnallinen päiväkotihoito 1125 1126 1238 1249 1260 1325 
Kunnallinen perhepäivähoito 231 177 170 184 140 175 
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito 60 74 62 37 36 0 
Kunnallinen päivähoito yhteensä 1416 1377 1470 1470 1458 1500 

       
Ostopalvelupäiväkotihoito 89 87 89 82 90 90 
 
Yksityinen päiväkotihoito 275 306 323 347 380 380 
Yksityinen perhepäivähoito 121 119 89 101 80 100 
Yksityinen päivähoito yhteensä 396 425 412 448 460 505 

       
Lakisääteinen kotihoidon tuki 883 835 849 816 870 820 
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki 77 67 42 62 45 35 
Kotihoidon tuki yhteensä 960 902 891 878 915 855 

       
Kaikki hoitomuodot yhteensä 2861 2791 2862 2878 2923 2950 

       

Alle 3- kuntalisä ja sen sisaruslisä 454 397 492 455 520 490 
(saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)       
       

* = Päivähoidon tilastoinnissa luovuttu 2010 alkaen kertoimen (0,7) käytöstä osapäivälasten laskemisessa 
laskennan selkeyttämiseksi 
2006 - 2009 hoidetut lapset= kokopv+0,7*osapv 
2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv  
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Budjettiyhteenveto/     401 KASVUN- JA OPPIMISEN PALVELUT 
Selite  TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 728 597 4 435 300 5 135 300 4 514 800 4 529 800 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,  S * -70 936 556 -72 549 133 -73 549 133 -76 893 983 -75 663 214 

TOIMINTAKATE -66 207 959 -68 113 833 -68 413 833 -72 379 183 -71 133 414 

Henkilöstömäärä : 
- vakinaiset 698,0 698,0 729,0 712,0 
-  määräaikaiset 142,0 142,0 131,0 141,0 
- vakinaiset, osa-aikaiset 45,8 45,8 57,6 59,7 
-  määräaikaiset ,  osa - aikaiset 65,1 65,1 53,3 53,3 
Henkilöstömäärä yhteensä ** 950,9 950,9 970,9 966,0 
**  Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä .  Vuoden  2011  vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla . 

Määrärahan muutos  % 2,3 % 3,7 % 6,0 % 4,3% 
Määrärahan muutos euroina -1 612 577 -2 612 577 -4 344 850 -3 114 081 

Määrärahamuutokset  TA  2012  -  TA  2013 
( miinus  =  menojen lisäys / tulojen vähennys ,  plus  =  menojen vähennys / tulojen lisäys ) 

Menojen muutokset: 
Henkilöstökulut    -930 393 
Palvelujen ostot -551 995 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 
Avustukset   -235 000 
Vuokrat -1 401 392 
Muut toimintakulut  4 699 
Yhteensä -3 114 081 

S*= Sitova taso 
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KULTTUURILAUTAKUNTA 
Toimielin 
 
 

Kulttuuripalvelut 
Tulosalue 
Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Marke Naski-Multanen 
 
Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
 Yleinen kulttuuritoiminta 
 Museo 
 Kirjasto 
 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää elämän laatua parantavia palveluita. Kulttuuripalvelut  
tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden 
palveluiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla. 
 
Kulttuuripalveluiden tehtävänä on 

- tuottaa ja auttaa järjestämään helposti saavutettavia, elämänlaatua paran- 
  tavia palveluita 
- luoda kattava ja monipuolinen palveluverkosto 
- vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ennalta ehkäisevän toiminnan kautta 
- koordinoida ja syventää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa 
- vaalia ja hyödyntää kulttuuriperinnettä 
 
 

Toimintaympäristön muutokset 2013 – 2015 
 
 - väestömuutokset 
 - asiakasmäärän kasvu ja muuttuneet asiakastarpeet 
 - Rykmentinpuiston rakentuminen 
 - yhteisöllisyyden muuttuminen 
 - taloustilanteen nopeat muutokset 
 - kuntarakenneuudistus 

 
 

Palvelusuunnitelma 2013- 2015 
 
Tulevien vuosien haasteena on tulosalueen palveluverkon kehittäminen vastaamaan 
asiakastarpeita toimintaympäristössä, jolle on tunnusomaista mm. nopeat taloustilanteen 
muutokset ja yhteisöllisyyden kaventuminen.  
 
Kulttuuripalveluiden kuntastrategian toimeenpanosuunnitelman 2013 mukaisesti kaikki 
tulosalueella toteutettavat tapahtumat, näyttelyt ja konsertit ovat osa ”Tuusula 370 vuotta” 
juhlavuoden toimintakokonaisuutta. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös vuositavoit-
teena 2013 otantaraportin (otannat 3 kpl/yksikkö/vuosi), jossa selvitään kulttuuripalvelui-
den käyttäjäprofiili ja käyttäjätasa-arvo suhteessa resurssien jakoon.   
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Yleinen kulttuuritoiminta 
Yleisen kulttuuritoiminnan tehtävänä on huolehtia taiteen harjoittamisen ja harrastamisen 
sekä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnan ja käytön edistämisestä ja järjestämisestä. 
Päämääränä on luoda omaleimainen tuusulalainen kulttuuri, joka vahvistaa profiloitumis-
ta. Keskeisiä tavoitteita ovat teemallisesti rakennetut produktiokokonaisuudet, laaja yh-
teistyö ja projektimainen toiminta. 
 
Strategian mukainen suunnitelmakauden kehittämiskohde on Palveluverkko/ palvelutoi-
minta. Vuoden 2013 aikana valmistuu yleisen kulttuuritoiminnan kehittämissuunnitelma, 
jossa luodaan linjaukset ja määritellään konkreettiset kärkihankkeet/  toimenpiteet. Ta-
voitteena on tunnistettavien omien produktiokokonaisuuksien tuottaminen sekä alueelli-
sen kulttuuritoiminnan vahvistaminen.  
 
Vuoden 2013 päätapahtumakokonaisuudet ovat: lasten kulttuuriviikot ja Tuusula-viikko 
(sis. mm. Tuusula-päivän).    
 
Yleisen kulttuuritoiminnan palvelutoiminnan taso pidetään hyvällä tasolla ottaen huomi-
oon taloudellinen tilanne. Palvelutoiminta on vuoden 2011 tasolla. 
 
Kulttuuripalveluja tuotetaan ostopalveluina, kulttuuritoimen yksikön omana tuotantona 
sekä kumppanuusperiaatteella yhteistyössä yhdistysten, yksittäisten taiteenharjoittajien 
ja -harrastajien sekä yrittäjien kanssa. 
 
Museo 
Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, 
historiastaan ja ympäristöstään. Tavoitteen saavuttamiseksi museo harjoittaa alan tutki-
musta, opetusta sekä tiedonvälitystä mm. tallentamalla ja toteuttamalla näyttelytoimintaa. 
Toiminnan päämääränä on saada dokumentoitu aineisto hyödynnettävään muotoon, 
vahvistaa identiteettiä ja tukea taidekasvatusta.  
 
Suunnitelmakauden keskeisiin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat taidemuseon ja kulttuuri-
historiallisen museon kehittämissuunnitelmat. Ne sisältävät  mm. näyttelytoiminnan sisäl-
töjen uudelleen arvioinnin, kokoelmapoliittiset linjaukset, tilakysymykset sekä veistospuis-
ton hankesuunnitelman. Taidemuseosta on päämääränä on kehittää kuvataiteen keskus, 
jossa kuvitustaide sekä moderni taide kohtaavat kultakauden taiteen.  Vuoden 2013 pal-
velusuunnitelma ei sisällä taidemuseon palveluverkon supistamista.  
 
Vuoden 2013 aikana jatketaan museon näyttely-yksiköiden saavutettavuuteen ja tavoitet-
tavuuteen panostamista ja kokoelmien digitointia. Halosenniemen, Taidekeskus Kasar-
min ja Erkkolan erikoisnäyttelyt rakennetaan pääosin omista kokoelmista. Martta Wende-
lin Gallerian toiminta siirretään Erkkolaan.   
 
Museon peruspalveluiden taso pidetään hyvällä tasolla ottaen huomioon taloudellinen 
tilanne. Palvelutoiminta on vuoden 2011 tasolla. 
 
 
Kirjasto 
Kirjaston tarkoituksena on toteuttaa kansalaisen sivistyksellisiä oikeuksia ja edistää mah-
dollisuuksia kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä tiedon hankintaan. Koulujen 
kanssa yhteistyössä kirjasto tukee erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon oppimista ja 
lukuharrastusta sekä opastaa heitä tiedonhallintataitoihin. 
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Tuusulan kirjastot mahdollistavat lähikirjastopalvelut kunnan eri osa-alueilla. Kirjastoauto 
vie palvelut pienempiin taajamiin ja niiden kouluille ja päiväkodeille. 
 
Suunnitelmakauden strategisiin tavoitteisiin kuuluu kirjaston palvelusuunnitelma (palvelu-
verkko), joka sisältää mm. kokoelmapoliittiset linjaukset ja tilakysymykset. Suunnitelmas-
sa päivitetään myös palveluorganisaation toimivuus. Uuden kirjastoautohankkeen valmis-
telu käynnistyy vuoden 2013 aikana.  
 
Kirjaston peruspalveluiden taso pidetään hyvällä tasolla ottaen huomioon taloudellinen 
tilanne. Palvelutoiminta on vuoden 2012 tasolla. 
 
Kirkes -seutuyhteistyössä panostetaan kirjastokohtaisiin painopistealueisiin ja kysynnän 
kärkiaiheisiin.  
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013- 2015 
 
Kulttuuripalveluiden henkilöstösuunnitelma sisältää määräaikaisen henkilökunnan kah-
den (2) henkilötyövuosivähennyksen. Henkilöstökoulutuksessa keskitytään työhyvinvoin-
tiin.  Yhteistoimintaa kehitetään koko kulttuuripalveluiden tulosalueella.  
 
 
Investointisuunnitelma 2013 – 2015 
 
Investointisuunnitelma sisältää uuden kirjastoauton hankinnan. Hankinta ajoittuu vuodelle 
2014. Esitetty määrärahavaraus on 200 000 €.      
 
 
Sitovina perusteluina myönnettävät määrärahat 
 

Tuotantotuet 
Päämääränä on kulttuuritoimintalain mukaisesti tukea paikallista taiteen ja kulttuurin har-
joittamista ja harrastamista. Tuotantotukien tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa pai-
kallista kulttuuritarjontaa.  
 
Vuonna 2013 tuotantotukiin on varattu yhteensä 113 400 €. 
 
Tuotantotukien jakoperusteet on hyväksytty vuonna 2009.    
 
Tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja: 

 
 

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

82 900 82 900 82 900 113 400 113 400 
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Tunnuslukuja   
 

Yleinen kulttuuritoiminta TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 
2012 

TA 
2013 

Kaikki tapahtumat ja projektit, kävijät yht. 
(oma tuotanto ja verkostoyhteistyö) 22 627  22 760 22 560 24 000 24 000 

Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä 
(oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)) 7 633 8 528 8 114 8 000 8 000 

Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, 
kävijät yhteensä 16 268 13 545 12 804 16 000 

 
16 000 

 
 
 Museo 

 
TP 2009 

 
TP 2010 

 
TP 2011 

 
TA 2012 

 
TA 2013 

Opetuspalveluiden kävijämäärä   
3 9166 

 

 
4 458 

  

 
4 506 

 
3 800 

 
3 800 

Opetustapahtumien määrä 192 219 2190 190 190 
Näyttelykävijämäärä 41 931 47 508 39 390 50 000 40 000 

 

Kirjasto Seuranta         
Tunnusluvut tot 2009 tot 2010 tot 2011 TA 2012 TA 2013 
Lainat kpl 606 292 593 571 614 621 600 00 600 000 
Bruttomenot €/laina -3,39 -3,5 -3,4 -3,4  -3,4 

Käyntien määrä 336 701 348 119 
 

350 759 330 000 330 000 

Bruttomenot €/käynti -6,14 -5,96 -5,94 -6,3  -6,3 
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Budjettiyhteenveto/     440 KULTTUURIPALVELUT 
Selite  TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 266 803 296 400 296 400 244 900 244 900 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,  S * -3 573 788 -3 686 725 -3 661 725 -3 715 984 -3 693 455 

TOIMINTAKATE -3 306 985 -3 390 325 -3 365 325 -3 471 084 -3 448 555 

Henkilöstömäärä : 
- vakinaiset 39,0 39,0 39,0 39,0 
-  määräaikaiset 7,0 7,0 7,0 7,0 
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,7 0,7 0,7 0,7 
-  määräaikaiset ,  osa - aikaiset 
Henkilöstömäärä yhteensä ** 46,7 46,7 46,7 46,7 
**  Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä .  Vuoden  2011  vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla . 

Määrärahan muutos  % 3,2 % 2,5 % 0,8 % 0,2 % 
Määrärahan muutos euroina -112 937 -87 937 -29 259 -6 730 

Määrärahamuutokset  TA  2012  -  TA  2013 
( miinus  =  menojen lisäys / tulojen vähennys ,  plus  =  menojen vähennys / tulojen lisäys ) 

Menojen muutokset: 
Henkilöstökulut 88 978 
Palvelujen ostot - 41 900 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 700 
Avustukset -600 
Vuokrat -54 008 
Muut toimintakulut -4 900 

Yhteensä -6 730 
S*= Sitova taso 
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LIIKUNTALAUTAKUNTA 
Toimielin 
 
Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet: 

Liikuntapalvelut 

  
       

  

Liikuntapalvelut 
Tulosalue 
Vastuuhenkilö: Liikuntapäällikkö Risto Kanerva 
 

Liikuntapalvelujen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Liikuntapalvelut 
Liikuntapaikat 
Uimahalli 
Liikunnanohjaus 
 

 
 
Toiminta-ajatus 
 
Liikuntapalvelut järjestää ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluita kaiken 
ikäisille kuntalaisille. 
 
Liikuntapalvelut tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ylläpitämällä ja 
kehittämällä liikunnan olosuhteita yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 
 
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2013 – 2015 

- keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 
 

Keskeisin muutostekijä taloudessa 2013: 
- Sisäisten tilavuokrien korotus 156 000 euroa vuoden 2012 talousarviosta (kasvu 

10,3%)  
 
Sopeuttamistoimet toiminnassa 2013: 

- Riihikallion kuntorata poistetaan latuverkon hoito-ohjelmasta (hoidetaan koulun 
tarpeet huomioiden) 

- Liikuntapaikkamaksuja korotetaan keskimäärin 5%. Maksut, joita ei ole korotettu 
vuosiin (esim. ohjaustoiminnan maksut), nousevat enemmän suhteutettuna toi-
minnan järjestämiskustannuksiin. 

 
 
Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 
 
Liikuntapalvelujen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikunnan peruspalveluita kunta-
laisille yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa. Palvelujen toteuttamisessa 
otetaan huomioon olosuhteiden kohdentaminen ja vaikuttavuus mm. koulujen ja päiväko-
tien ympäristöjen kehittämisen näkökulmasta sekä aktiivisen ja omaehtoisen harrastunei-
suuden tukemisen osalta. 
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Liikuntatoiminnan edellytyksiä luodaan järjestämällä kuntalaisille uimahallipalveluja, yllä-
pitämällä keskustaajamissa olevia kolmea liikuntakeskusaluetta ja varustamalla liikunta-
paikkoja ja tiloja, uimarantoja, ulkoilureittejä sekä järjestämällä ohjaustoimintaa, joissa 
pääpaino kohdistuu erityisryhmiin sekä terveyttä edistävään liikuntaan. 
 
Urheiluseurojen ja yhteisöjen järjestämää toimintaa tuetaan olosuhteita luomalla ja avus-
tuksin, joissa painopisteenä on nuorille järjestetty ohjaustoiminta.  
 
Liikuntapalvelujen tulosalueen tehtävät: 
1. Monipuolisten liikuntapalvelujen ja tilojen kehittäminen kuntalaisille 
2. Palvelujen laadun ylläpito ja kehittäminen 
3. Palvelujen tuottaminen ja tukeminen yhteistyössä urheiluseurojen ja yhteisöjen, käyt-

täjäryhmiä edustavan urheiluseurojen neuvottelukunnan sekä koulujen ja varhaiskas-
vatuksen kanssa 

4. Tiedotustoiminnan kehittäminen, www-sivujen pitäminen ajan tasalla 
5. Osallistuminen kuntayhteistyöhön 
 
Palvelujen tuottajaorganisaationa ovat kuntaorganisaatio, urheiluseurat, yksityiset yrityk-
set ja urakoitsijat sekä määräajaksi palkatut työntekijät. Kunnan keskusalueilla olevissa 
liikuntakeskuksissa palvelut ylläpidetään oman henkilöstön avulla. Uimahallin palveluja 
ylläpidetään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Uimahallin kassa-, kahvila- ja kuntosali-
palveluja ylläpidetään ostopalvelusopimuksella yksityisen yrityksen kanssa. Muilla liikun-
tapaikoilla ja alueilla palveluita ylläpidetään yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa.  
 
Ulkojääkentät pidetään kunnossa pääasiassa ostopalvelusopimuksella Jokelan liikunta-
keskuksen kaukaloa lukuun ottamatta. Osaa pienistä kentistä hoitavat paikalliset asuk-
kaat sekä asukasyhdistykset.. Ulkojäiden auraukseen ja jäädytykseen varataan 45.000 
euroa. 
 
Hiihtoladuista pääosa hoidetaan omana työnä. Urheiluseurojen ylläpitämät ladut ovat osa 
liikuntapalvelujen sopimuksin yläpidettäviä palveluita. Latuverkon ylläpitoa kehitetään 
lisäkaluston hankinnalla ja reittien ylläpidon painopistettä tarkistamalla. Riihikallion kunto-
rata ei kuulu tulevana talvena normaalin ylläpidon piiriin ja golfkentän ladun ylläpitoa lisä-
tään osana urheilukeskuksen ja Karhunkierroksen latuverkkoa. 
 
Ohjaustoimintaa järjestetään pääasiassa ikääntyneille ja erityisryhmiin kuuluville lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Toiminnan tarkoitus on lisäksi mahdollistaa liikunnan harrastaminen 
niille, joilla on vamman, sairauden tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa 
liikuntaa tai käyttää yleisiä liikuntapalveluja hyväkseen. 
 
Ohjaustoimintaa järjestetään myös koululaisten, lasten ja aikuisten uimataidon oppimi-
seen ja taitojen parantamiseen. Varhaiskasvatuksen kanssa jatketaan ja tiivistetään yh-
teistyötä ohjaustoiminnan, välineistön ja olosuhteiden kehittämiseksi päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. Kunto- ja terveysliikuntaa järjestetään oman henkilökunnan toimes-
ta ja yhdistyksiä sekä yhteisöjä tukemalla.  
 
Eläkeläisten vesivoimistelukuljetukset järjestetään vuoden 2012 tason ja ohjelman mu-
kaisesti.   
Jatketaan Aalto-yliopiston tekemää uimahallien energiankäytön optimointi ja olosuhteiden 
hallinta – tutkimusta.  
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Toimintasuunnitelmaa seurataan 2-3 vuoden välein toteutetulla asiakaskyselyllä sekä 
palveluiden tasoa ja laatua seurataan vuosittain liikuntatoimen suorittamalla itsearvioinnil-
la. 
 
Jokelan jäähallihanketta viedään eteenpäin yhdessä paikallisen jääurheiluseuran kanssa. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Ohjatun liikunnan kysyntä ja tarve lisääntyy, kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. 
Koululaisten uimaopetusta tulee tehostaa ryhmäkokoja pienentämällä ja mahdollisuuksi-
en mukaan luokka-asteita lisäämällä. Yhteistyötä hallintokuntien välillä lisätään mm. var-
haiskasvatuksen ja koulujen sekä terveystoimen kanssa. Kellokosken ja Jokelan alueen 
liikunnanohjaukseen sekä yhteistyöprojektien suunnitteluun palkataan liikunnanohjaaja 
vuoden 2014 alusta.  
 
Erityisliikunnanohjaajan toimenkuvaa muutetaan erityisliikunnan suunnittelijaksi talousar-
viovuonna 2013. Eritysliikunnan suunnittelijan tehtävänä on mm. koko tulosalueen ohja-
ustoiminnan suunnittelu ja koordinointi sekä terveysliikunnan- ja neuvonnan suunnittelu. 

 
 

Investointisuunnitelma 2013 – 2016 
 
v. 2013 
Urheilukeskuksen kuntoradan perusparannuksen suunnittelu (15 000), Urheilukeskuksen 
pysäköintialueiden perusparannuksen suunnittelu (15 000), Uimahallin suodatinmassojen 
vaihto (30 000), Uimahallin kunto- ja opetusaltaan eriyttäminen (70 000), Jokelan tennis-
kentän ja kaukalon alustan pinnan uusiminen (25 000), Ajoleikkurin hankinta (15 000), 
Yhdyslatuprojekti (20 000). 

 
v. 2014 
Uimahallin pukukaappien ja järjestelmän uusiminen (250 000), Kellokosken liikuntapaik-
kasuunnitelman toteutus (50 000), Jokelan Lepokallion kuntoradan perusparannus 
(50 000), Urheilukeskuksen kuntoreitin perusparannus (150 000), Urheilukeskuksen jää-
hallin perusparannus (80 000), Urheilukeskuksen pysäköintialueiden rakentaminen 
(500 000), Tenniskenttien pintojen uusiminen (20 000), Venesatamien peruskorjaus ja 
laajennus (30 000), Kunnossapitotraktorin hankinta (40 000), Moottorikelkan hankinta 
(15 000), Ajoleikkurin hankinta (15 000). 
 
v. 2015 
Urheilukeskuksen kuntoreitin perusparannus (150 000), Tenniskenttien pitojen uusiminen 
(20 000), Uimahallin ulkokuntovälinealue (30 000), Latukoneen hankinta (85 000). 
 
v. 2016 
Uimahallin laajennuksen suunnittelu (30 000). 
 
 
Tavoitteet 2013 
 
Palvelujen taso ja laatu tähtää siihen, että palvelutuotannon keskeiset toiminnot turva-
taan resurssien mukaisesti. Palveluiden tasoa ja laatua arvioidaan seuraamalla liikunta-
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paikkojen aukioloaikojen toteutumista, liikuntapaikkojen kunnossapidon tasoa sekä seu-
raamalla ohjatun liikunnan määrää. 
 
 
Liikuntapalvelujen avustukset 
 
Avustukset   TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA2013 
Ohjauspalkkiot, stipendit  73 575 80 581 81 023 84 000 
 

Muut tunnusluvut 
   TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA2013 
Nettomenot €/asukas  -70,60 -70,72 -71,17 -71,60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     460 LIIKUNTAPALVELUT 
Selite  TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 853 806 880 500 88 700 924 500 924 500 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,  S * -3 517 100 -3 585 819 -3 542 319 -3 659 097 -3 685 815 

TOIMINTAKATE -2 663 294 -2 705 319 -3 453 619 -2 734 597 -2 761 315 

Henkilöstömäärä : 
- vakinaiset 18,0 18,0 18,0 18,0 
-  määräaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0 
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,6 0,6 0,6 0,6 
-  määräaikaiset ,  osa - aikaiset 
Henkilöstömäärä yhteensä ** 19,6 19,6 19,6 19,6 
**  Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä .  Vuoden  2011  vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla . 

Määrärahan muutos  % 2,0 % 0,7 % 2,0 % 2,8 % 
Määrärahan muutos euroina -68 719 -25 219 -73 278 -99 996 

Määrärahamuutokset  TA  2012  -  TA  2013 
( miinus  =  menojen lisäys / tulojen vähennys ,  plus  =  menojen vähennys / tulojen lisäys ) 

Menojen muutokset: 
Henkilöstökulut 49 603 
Palvelujen ostot -6 300 
Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 421 
Avustukset  
Vuokrat -155 720 
Muut toimintakulut 10 000 

Yhteensä -99 996 
S*= Sitova taso 
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NUORISOLAUTAKUNTA 
Toimielin 
 
 

Nuorisopalvelut 
Tulosalue 
Vastuuhenkilö: Nuorisotyön päällikkö Sami Paananen 
 

Nuorisopalvelujen  tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Nuorisopalvelut 
Alueellinen nuorisotyö  
Kohdennettu nuorisotyö 
 

  
Toiminta-ajatus 
Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää yhteisöllisyyttä lujittavia, osallistavia ja 
sosiaalisesti vahvistavia toimintoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Nuorisotyö tukee nuorten kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi 

 
 
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2013 – 2015 

- keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 
 

Nuorisopalveluiden toimintakenttää laajennetaan tulevaisuudessa koskemaan nuorisoti-
lojen lisäksi myös yhä laajempaa aluetta Tuusulassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että nuorisotilojen työntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan nuorisotyötä myös Tuu-
sulan niillä alueilla, jolla ei välttämättä ole omaa nuorisotilaa. Alueellista toimintaa toteute-
taan järjestämällä tapahtumia ja toimintaa kunnan suurimmilla asuinalueilla. 
 
Vuoden 2013 alusta voimaan tulee nuorten yhteiskuntatakuu. Tämän takuun velvoitteena 
on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tar-
jotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen (3) 
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tämän toteuttaminen vaatii jatkossakin 
hallintokuntia ylittävän yhteistyön kehittämistä, sekä yhteistyötä paikallisten työnantajien 
sekä TE-keskuksen kanssa. Yhteiskuntatakuun velvoitteiden saavuttamiseksi tullaan 
vuoden 2013 alusta käynnistämään Tuusulassa Starttipaja-toiminta, jonka palveluihin 
kuuluu niin pajajaksot, nuorten tilanteen kartoitukset, kuin työ- ja harjoittelupaikkojen et-
siminen yhdessä nuoren kanssa. 
 
Vuoden 2013 alusta tullaan luopumaan Kellokosken rantasaunasta. Tila siirtyy tilakes-
kuksen hallinnoimaksi, ja tämä ei aiheuta muutoksia tilan käyttöön. Näin saadaan alueel-
la toimivan nuoriso-ohjaajan työpanos kokonaan alueelliseen nuorisotyöhön. Rantasau-
nan nuorisotyöllinen käyttö on suhteellisen pientä. Vuoden 2013 aikana selvitetään kor-
vaavat tilat Harjula-nimiselle kiinteistölle, ja Harjula-kiinteistö tullaan luopumaan vuoden 
2013 loppuun mennessä.  
 
Vuonna 2013 Kesäkalenteria ei paineta jaettavaksi, vaan se on saatavana sähköisenä 
vihkosena Tuusulan kunnan internetsivujen kautta.  
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Toimintasuunnitelma 2013 – 2015 
 
Nuorisopalvelujen toteutumisen seurantaa varten on käytössä palveluja ja tulosta kuvaa-
vat mittarit, jotka ovat yhteiset KUUMA++ kuntien nuorisotoimien kanssa. Näin voidaan 
vertailla entistä paremmin kuntien välistä nuorisotyötä.  
 
Sosiaalista vahvistamista tukevaa toimintaa toteutetaan tekemällä yhteistyötä eri hallinto-
kuntien kesken. 
 
Alueellista nuorisotyötä toteutetaan sekä alueilla että nuorisotiloilla Jokelassa, Kellokos-
kella, Hyrylässä, Lahelassa, Mattilassa ja Riihikalliossa. Nuorisotalojen toiminnan tavoit-
teena on tarjota nuorille paikka ja mahdollisuus viettää päihteetöntä iltaa arki-iltaisin ja 
viikonloppuisin, sekä koota nuoria yhteen viettämään aikaa yhdessä toisten nuorten ja 
ohjaajien kanssa. Nuorisotalojen toiminta on tavoitteellista kasvatus ja ohjaustoimintaa, 
jota ohjaa Tuusulan nuorisopalveluiden strategia sekä toimipaikkojen omat toimintasuun-
nitelmat. Alueellista nuorisotyötä kehitetään voimakkaasti nuorisotilojen ulkopuolella ja 
kehitetään toimialan sisäistä yhteistyötä myös tilojen käytössä. 
 
Kohdennetun nuorisotyön painopisteenä on pienryhmätoiminta, yksilöihin kohdistuva 
nuorisotyö sekä koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö. 
Etsivää nuorisotyötä toteutetaan ja kehitetään nuorisolaissa määrätyllä tavalla. 
 
Leiritoimintaa järjestetään toimipaikkojen toimintasuunnitelmien mukaan. Kesäleirejä jär-
jestetään Metsäpirtillä.  
 
Monialaista yhteistyötä jatketaan ja kehitetään eri toimijoiden kanssa. 
 
Tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.  
 
Varhaisnuorten kerhotoimintaa hankitaan ostopalveluna Tuusulan 4H-yhdistykseltä. 
 
Järjestöjä avustetaan vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksilla. 
 
Nuorisopalvelut  tekee ja kehittää tiiviisti nuorisotyötä myös verkkoympäristössä. Yhteis-
työssä KUUMA kuntien kanssa kehitetään verkkonuorisotyötä. Mahdollisuuksien mukaan 
osallistutaan myös valtakunnallisen verkkonuorisotyön kehittämiseen. 
 
Nuorten vaikutusmahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä KUUMA kuntien kanssa. Nuor-
ten äänen kuulumista Tuusulan päätöksenteossa pidetään voimakkaasti esillä. Tuusu-
lassa toimii nuorisovaltuusto ja koko kunnan nuorten käytössä vaikuttamisen välineenä 
on Aloitekanava.fi verkkopalvelu. 
 
Henkilöstön kehittämistä ja koulutusta jatketaan ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 – 2015 
 
Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaan työnohjauksella ja henkilöstön 
yhteisellä TYKY toiminnalla. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja panostetaan henki-
löstön kouluttamiseen niin esimies- kuin työntekijätaitojenkin osalta. 
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Vuoden 2013 alusta voimaantulevan yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Tuusulassa aloi-
tetaan starttipaja-toiminta. Tätä varten palkataan neljä määräaikaista työntekijää, kaksi 
yksilövalmentajaa ja kaksi työvalmentajaa. 
 
 
Investointisuunnitelma 2013 – 2017 
 
Jokelan nuorisotilan suunnittelun ja toteutuksen pysyminen mukana Peltokaaren asema-
kaavan yhteydessä. Määrärahavaraus vuodelle 2015 120 000 euroa. Rykmentinpuiston 
nuorisotalon suunnittelu v. 2015, määrärahavaraus 30 000 euroa. 

 
 
Nuorisoyhdistystoiminnan tukeminen 
 
Tarkoituksena on tukea nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä harrastavien yhteisöjen toimin-
taa. Nuorisolautakunta tarkistaa avustusten jakoperusteita tarpeen mukaan sekä seuraa 
järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa avustusten jaon yhteydessä. 
 
Avustuksia varten on varattu määrärahaa 30 000 euroa vuodelle 2013. 
 
Avustukset 

 
 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA2013 

  24.102 € 26.700 € 25.000 € 30.000 € 30 000 € 
 
 
 
Suoritteet ja tunnusluvut 

  
Nuorisopalvelut   TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011 TA 2012 TA 2013 

Kerhotoimintatunti 6 093 5 260 4 579 3 888 4 900 4 900 
muutos 5,8% -13,7% -12,9% -15,1% 26,0%  

€/toimintatunti, netto -115 -166 -174 -199 -187 -193 
muutos -6,5% 44,3% 4,8% 15,0% -6,1% 3,2% 

   kävijämäärä 82 548 64 437 42 333 52 110 75 000 60 000 
muutos -5,4% -21,9% -34,3% 23,1% 43,9% -20,0% 

€/kävijä brutto  -14,42 -20,63 -28,19 -25,04 -19,72 -28,08 
muutos  -8,3% 43,0% 36,6% -11,2% -11,9% 42,4% 
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Budjettiyhteenveto/     480 NUORISOPALVELUT 
Selite  TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE TA2013 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 48 471 50 520 50 520 44 760 120 020 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,  S * -1 304 771 -1 479 152 -1 454 152 -1 508 473 -1 684 673 

TOIMINTAKATE -1 256 300 -1 428 632 -1 403 632 -1 463 713 -1 564 653 

Henkilöstömäärä : 
- vakinaiset 11,0 11,0 12,0 11,0 
-  määräaikaiset 4,0 4,0 3,0 4,0 
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,0 0,0 0,0 0,0 
-  määräaikaiset ,  osa - aikaiset 1,8 1,8 1,8 1,8 
Henkilöstömäärä yhteensä ** 16,8 16,8 16,8 16,8 
**  Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä .  Vuoden  2011  vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla . 

Määrärahan muutos  % 13,4 % 11,4 % 2,0 % 13,9 % 
Määrärahan muutos euroina -174 381 -149 381 -29 321 -205 521 

Määrärahamuutokset  TA  2012  -  TA  2013 
( miinus  =  menojen lisäys / tulojen vähennys ,  plus  =  menojen vähennys / tulojen lisäys ) 

Menojen vähennykset : 
Henkilöstökulut  -88 802 
Palvelujen ostot   7 785 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 8 250 
Avustukset 0 
Vuokrat -115 252 
Muut toimintakulut -1 002 

Yhteensä -205 521 
S*= Sitova taso 
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TEKNINEN TOIMI 19.11.2012

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TAE KH 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 10 853 11 620 12 151 419 12 151 419 12151 12151
  Maksutuotot 483 386 406 000 406 000 406 406

  Tuet ja avustukset 240 210 230 000 230 000 230 230

  Muut toimintatuotot 20 201 20 073 21 218 922 21 218 922 21219 21219

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 31 777 32 289 34 006 341 34 006 341 34006 34006

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -5 221 -5 612 -5 814 028 -5 689 562 -5860 -6095
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -1 244 -1 338 -1 393 652 -1 364 030 -1405 -1461
    Muut henkilösivukulut -307 -380 -393 001 -373 774 -385 -400

  Palvelujen ostot -9 932 -9 602 -10 289 411 -10 279 411 -10588 -11011
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -5 872 -5 315 -5 570 784 -5 570 784 -5738 -5967

  Avustukset -74 -75 -75 000 -75 000 -77 -80

  Vuokrat -1 578 -1 539 -1 574 014 -1 574 014 -1621 -1686

  Muut toimintakulut -106 -38 -45 800 -45 800 -47 -49

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -24 333 -23 898 -25 155 690 -24 972 375 -25722 -26750

TOIMINTAKATE 7 445 8 391 8 850 651 9 033 966 8285 7256

Määrärahan muutos % 11,41 -1,79 5,26 4,49 3,00 4,00
Määrärahan muutos euroina 2 492 -435 1 257 427 1 074 112 749 1029

%-osuus verorahoituksesta 4,38 4,84 4,84 4,94 4,34 3,65

Asukkaat 31.12. 37667 38014 38097 38097 38837 39787
Toimintakate euro/asukas 198 221 232 237 213 182

S* = Sitova taso

Henkilöstö yhteensä** 164,9 160,9 159,9
- vakinaiset 148 144 143
- määräaikaiset 10 10 10
-vakinaiset osa-aikaiset 6,1 6,1 6,1
- määräaikaiset osa-aikaiset 0,8 0,8 0,8

** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.
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TEKNINEN TOIMI       
 
Toimiala                                 Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja 

                Jyrki Kaija  
  
Tekniseen toimeen kuuluu kaksi hyvin erilaista kunnan toimintoa: rakennuslautakunnan 
alainen rakennusvalvonta ja teknisen lautakunnan alainen teknisen toimen osa. 
 
Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta-, maisematyölupa- ja julkisen ulkoti-
lan valvontaviranomaisena. 
 
Tekninen lautakunta huolehtii kunnan omaisuudesta, kunnan yhdyskuntateknisten palvelu-
jen tuottamisesta sekä kunnan omista tilatarpeista. 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015 
 
Teknisen toimen keskeinen tehtävä on pitää huolta merkittävästä osasta kunnan omai-
suutta (kiinteistöt, tiet ja kadut, vesihuoltoverkostot,…). Tekninen toimi turvaa omalta osal-
taan kuntalaisille hyvän, turvallisen ja kuntalaisten oman toiminnan mahdollistavan asu-
mis- ja toimintaympäristön. Merkittävä osa teknisen toimen toiminnasta tukee kunnan mui-
ta toimialoja tarjoamalla tukipalveluja niin investointeihin kuin toimialojen käytössä olevan 
omaisuuden ylläpitoon. Teknisen toimen osana oleva rakennusvalvonta on nimensä mu-
kaisesti valvova lupaviranomainen. 
 
Teknisen toimen keskeiset tehtävät on määritelty varsin tarkoin eri laeissa, mm. maan-
käyttö- ja rakennuslaki, laki eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta, vesihuoltolaki, 
kuntalaki. Lait määrittelevät hoidettavat tehtävät mutta sallivat tyypillisesti lain soveltami-
sessa liikkumavaraa, jota onkin käytetty toimintoja kehitettäessä. Liikkumavara on kuiten-
kin rajoitettu. 
 
Suunnitelmakaudella korjausvelan määrä kasvaa. Kuntalaiskyselyssä 2011 esille noussei-
siin kehityskohteisiin (julkinen liikenne, katujen ja teiden hoito sekä liikenneturvallisuus 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta) voidaan lisätä panostuksia vain muuttamalla 
toimintojen painopistettä toimialan sisällä. Tämä johtaa palvelutason laskemiseen valituis-
sa toiminnoissa. Lakisääteiset ja erityisesti kuntalaisten turvallisuuteen liittyvät palvelut 
hoidetaan vuoden 2012 tasolla mutta harkinnanvaraisia toimintoja karsitaan. 
 
Koko teknisen toimen kehittämistä tukevia teemoja suunnittelukaudella ovat rakennetun 
omaisuuden perustietojen päivittäminen, tulosyksiköiden perustehtävän selkeyttäminen ja 
tulevaisuuden suuriin investointihankkeisiin varautuminen.  
 
Teknisen toimen henkilöstömenot ovat noin 31% toimialan menoista. Suurin menoerä on 
palvelujen ostot (noin 41%). Merkittävä osa (noin 22%) menoista on teknisiä käyttö-
hyödykkeitä (sähkö, kaukolämpö, käyttövesi, jätevesi, polttoaineet,..), joiden kustannusta-
so on viime vuosina noussut selvästi nopeammin kuin teknisen toimen menojen budjetti-
raami. Tämä kehitys vaikuttaa heikentävästi kunnan omaisuuden tilaan. Tässä tilanteessa, 
jossa edellä kuvattu tilanne tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa, tekninen toimi käy 
sidosryhmiensä kanssa yhä systemaattisempaa keskustelua eri toimintojen merkityksestä 
ja painopisteistä. Lakisääteisiä toimintoja ei vaaranneta. Käytävää keskustelua tekninen 
toimi tukee kehittämällä kunnan omaisuudesta ja omasta toiminnastaan kerättyjen tietojen 
keräämistä, raportointia ja analysointia. Tämä luo luotettavan pohjan toiminnan pitkäjän-
teiselle suunnittelulle. Vuonna 2012 painopiste on ollut lähtötietojen tarkistamisessa, ana-
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lyysissa ja tarvittavassa täydentämisessä sekä entistä tarkempien omaisuuden hoidon 
laatutasojen määrittelyssä. Tämä työ jatkuu vuonna 2013.  
 
Vuonna 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten käsittelyn johtopäätöksenä todettiin, että 
tietyin osin työn organisointi voisi olla tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Toi-
minnan tehostamiseksi ja toimintojen vaikuttavuuden parantamiseksi tekninen toimi tulee 
suunnittelukaudella käymään läpi paitsi palvelutasot myös palvelut: lopetettavat, vähen-
nettävät, lisättävät, aloitettavat. Vuonna 2013 selvitetään mm. vesihuoltolaitoksen liikelai-
tostamista ja tilakeskuksen siirtymistä nettobudjetointiin. 
 
Tuusulan kunnalla on edessä voimakas investointien vuosikymmen: Rykmentinpuisto ja 
siihen liittyvät Kulloontien ja Tuusulanväylän tarvittavat muutokset, Focus-alue, Etelä-
Tuusulan sosiaali- ja terveyskeskus, Etelä-Tuusulan lukio. Samalla ”tavallisen kokoluokan” 
hankkeet jatkunevat kuten tähänkin asti. Edellä mainitut suurhankkeet edellyttävät hyvien 
yhteistyötahojen valintaa mutta myös kunnan oman osaamisen kehittämistä kohti projek-
timaista toimintatapaa. Tämä on kolmas koko suunnittelukauden jatkuva teema. Vuonna 
2012 kartoitetaan teknisen toimen osaamista ja laaditaan henkilöstön kehittämisen alusta-
va PTS. Työ jatkuu v. 2013. 
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RAKENNUSLAUTAKUNTA 
Toimielin 
 
 
Rakennusvalvonta 
Tulosalue         Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Kaisa Nousiainen 
 
Toiminnan kuvaus 
 

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan päämäärien mukai-
sesti olla myötävaikuttamassa kaavojen toteutumiseen sekä siihen, että ra-
kentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden 
ja teknisen laadun suhteen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalli-
seksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi. 
 
Rakennusvalvonta ohjaa Tuusulan kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista 
etukäteisneuvonnalla, lupamenettelyllä, työaikaisilla katselmuksilla ja muilla 
tarvittavilla tarkastuksilla uudisrakentamisen säännösten mukaisen rakenta-
misen turvaamiseksi. Rakennusvalvonta valvoo osaltaan myös rakennetun 
ympäristön kuntoa. Maisemaa muuttavia toimenpiteitä valvotaan lupamenette-
lyin ja katselmuksin. 
  

Palvelusuunnitelma 2013–2015 
 
Toimintakaudella talotekniset ja rakenteelliset ratkaisut muuttuvat enemmän 
kuin viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana yhteensä. Ilmastonmuutostal-
koita jatketaan ainakin vuoteen 2050 saakka.  
 
Haja-asutusalueitten jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee täyttää 2016 men-
nessä valtioneuvoston asetuksen mukaiset määräykset. Valtioneuvoston an-
tamaa jätevesiasetusta on muutettu ja osin kevennetty vuonna 2011. Tästä 
huolimatta uusittavia järjestelmiä on useita. Olennaiset muutokset vaativat ra-
kennuslainsäädännön mukaan toimenpideluvan. Mitä todennäköisimmin lupia 
ryhdytään hakemaan jo toimintakauden alusta alkaen. 

 
Toimintakaudella tehdään suunnitelma sähköisen arkistoinnin aloittamiseksi. 
Kun sähköinen arkistointi saadaan reippaaseen käyttöön, tehdään suunnitel-
ma sähköisen asioinnin aloittamisesta. 
  

Henkilöstösuunnitelma 2013 
 
 
Henkilöstö: johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastaja, tarkastusinsinöö-
ri, 2 valvontatarkastajaa, hallintosihteeri ja toimistosihteeri = 7 henkilöä. 
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Budjettiyhteenveto/     502 RAKENNUSVALVONTA

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TUNNUSLUVUT

   Lupapalvelut 742 600 600 600 600

   €/lupa 468 624 624 671 631
   Katselmuspalvelut 1205 1100 1100 1400 1100

   €/katselmus 123 146 146 123 147

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 418 041 370 000 370 000 390 000 390 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -466 951 -500 432 -500 432 -539 331 -504 412

TOIMINTAKATE -48 910 -130 432 -130 432 -149 331 -114 412

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 7,0 7,0 7,0 7,0
- määräaikaiset
- vakinaiset, osa-aikaiset
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 7,0 7,0 7,0 7,0
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 7,2 % 7,2 % 7,8 % 0,8 %
Määrärahan muutos euroina -33 481 -33 481 -38 899 -3 980

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -1 327
Palvelujen ostot -5 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 000
Muut erät 7 707

Yhteensä 3 980

S*= Sitova taso  
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TEKNINEN LAUTAKUNTA  
Toimielin 
 

Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen 
tuottaminen kuntalaisille sekä huolehtiminen kunnan omista tilatarpeista. 
 
Teknisen lautakunnan päämääränä on, että toiminta-ajatuksen mukaiset tehtävät tulevat 
hoidetuksi kunnan ja kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti 
sekä uudistamiskelpoisesti ottaen huomioon ympäristön laatu ja arvot. 
 
 
 
  
Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: 
Kunnallistekniikka 
Joukkoliikenne 
Ympäristötekniset palvelut 
Tilakeskus 
Vesihuoltolaitos 
Teknisen toimen hallintopalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNALLISTEKNIIKKA   
Tulosalue              Vastuuhenkilö: Suunnittelupäällikkö  
 
Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Kunnallistekniikan suunnittelu ja mittauspalvelut 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa kunnallistekniset suunnitelmat ja mittaukset sekä vas-
taa kunnallistekniikan rakentamisesta. Lisäksi tulosalue avustaa maankäytön suunnittelua 
tuottamalla tarvittavaa tietoa kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja toteutta-
mismahdollisuuksista kaavahankkeissa. Tulosalue vastaa pilaantuneiden alueiden kun-
nostamisesta yhteistyössä kunnan muiden organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. 
 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 
Uusien kaava-alueiden (Rykmentinpuisto, Focus, Anttilanranta, Lahelanpelto II, Kartano, 
Palojoenpuisto) kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen rinnalla vanhojen kohtei-
den saneeraukset, liikenneturvallisuus- ja meluntorjuntahankkeet saavat yhä merkittävim-
män roolin. Lisäksi isot yhteishankkeet Uudenmaan ely-keskuksen kanssa käynnistyvät 
(Koskenmäki, Vaunukangas, Kulloontie, Järvenpääntie). Tämä edellyttää suunnittelun ja 
rakennuttamisen prosessointia ja uusien toimintatapojen ja tehtävänkuvausten omaksu-
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mista. Yksittäisille suurille hankkeille on palkattava erillistä projektihenkilöstöä. Oman työn 
painopiste siirtyy asiakaspalveluun, hankalasti määritettävien kohteiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen ja suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen valvontaan.  
 
Omaa tieto-taitoa suunnittelun, mittauksen ja rakentamisen kohdalla pidetään edelleen 
yllä. Tällä varmistetaan kunnan kyky reagoida tarvittaessa nopeasti yllättäviin rakennus-
hankkeisiin ja tasataan suhdanteista johtuvaa suunnittelu- ja rakentamishintojen nousua.  
 
Kaava-alueiden suunnitteluhankkeisiin pyritään osallistumaan jo ennen kaavaluonnoksen 
valmistumista. Kaavoituksen avuksi tuotetaan kohteesta ja tarpeesta riippuen rakennetta-
vuusselvitykset, liikenneselvitykset, kunnallistekniset yleissuunnitelmat sekä melu- ja tä-
rinäselvitykset. Näillä on merkitystä kaavahankkeen taloudellista kannattavuutta arvioita-
essa sekä kaavan sisäistä rakennetta muodostettaessa. 
 
Katujen ja vesihuollon rakennushankkeet toteutetaan laadukkaasti ja ohjelmoidusti käyttä-
en ulkopuolisia urakoitsijoita ja omaa henkilöstöä. Aikataulullisesti priorisoidaan ne asunto- 
ja työpaikka-alueiden rakentamiskohteet, joihin kunnan kannalta on kannattavinta panos-
taa. Hankintalainsäädännön mukaisella kilpailutuksella ja laatutason määrittelyllä optimoi-
daan rakennushankkeiden kustannustehokas toteutus.  
 
Yhteistyötä muiden KUUMA-kuntien kanssa jatketaan niillä sektoreilla, missä on saavutet-
tavissa konkreettista hyötyä (esim. yhteiset hankinnat, koulutukset, toiminnan kehittämi-
nen).  
 
Henkilöstösuunnitelma 2013  
 
Suunnittelun resurssien riittävyyttä suhteessa kaavoituksen resursseihin ja suunnittelukoh-
teiden määrään seurataan. Tarvittaessa palkataan lisähenkilöstöä määräaikaisiin tehtäviin 
tai esitetään uutta pysyvää virkaa, mikäli työmäärän todetaan yksikössä kasvavan pysy-
västi. Uusiin suurhankkeisiin tai kaavoitussumman äkillisen laukeamisen aiheuttamaan 
työmäärän kasvuun nykyinen henkilöstömäärä ei riitä. Eläköitymisen johdosta vapautuva 
mittaustyönjohtajan vakanssi täytetään syksyn 2012 aikana.  
 
Henkilöstön ammattitaitoa ja toimenkuvia samoin kuin suunnitteluprosesseja kehitetään. 
Työn painopisteen ennakoidaan siirtyvän omalla henkilöstöllä enemmän asiakaspalve-
luun, viranomaistehtäviin, pienten tai hankalasti määriteltävien suunnittelukohteiden suun-
nitteluun sekä ulkopuolella teetettävien töiden valvontaan. Hankintaosaamista kehitetään. 
Tietoturva- ja työturvallisuuskoulutukset pidetään ajan tasalla. 
 
Henkilöstö:  
suunnittelu: suunnittelupäällikkö, 3 suunnittelijaa, liikennesuunnittelija, 3 teknistä avustajaa 
= 8 henkilöä  
mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittaustyönjohtajaa, 2 mittausmiestä ja kairausmies = 
6 henkilöä 
kunnallistekniikan rakentaminen: työpäällikkö, maanrakennusmestari, 5 putkenlaskijaa, (2 
kpl työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoidetaan oman työn ohella, TP ja MM) = 7 
henkilöä, yhteensä 21 henkilöä. 
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Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
Kunnallistekniikan rakentamisessa suurimpia kohteita suunnitelmakaudella ovat: Hyrylän 
itäinen kokoojaviemäri, Rykmentinpuisto, Lahelanpelto II, Halkivaha III, Stenbacka (Tuusu-
lanjoentie + akk + silta), Paloasema, Rajalinnan tp-alue, Linjapuisto, Kartanon alue ja Pel-
tokaari. Kohteiden toteutumisjärjestys riippuu kaavojen vahvistumisjärjestyksestä.  
 
Tie- ja liikenneturvallisuuden suurimpia kohteita ovat Ristikiventien-Lahelantien liittymä, 
Kulomäentien työpaikka-alueen liittymä, Rusutjärventien kevytväylä sekä Koskenmäen ja 
Vaunukankaan risteysjärjestelyt. Valtaosa tie- ja liikenneturvallisuuden kohteista edellyttää 
päätöstä valtion mukaantulosta hankkeeseen. 
 
 
 

Budjettiyhteenveto/     541 KUNNALLISTEKNIIKKA

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 608
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -914 149 -991 868 -991 868 -973 724 -940 946

TOIMINTAKATE -904 541 -991 868 -991 868 -973 724 -940 946

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 16,0 16,0 17,0 17,0
- määräaikaiset
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,6 0,6 0,6 0,6
- määräaikaiset, osa-aikaiset 0,8 0,8 0,8 0,8
Henkilöstömäärä yhteensä** 17,4 17,4 18,4 18,4
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 8,5 % 8,5 % -1,8 % -5,1 %
Määrärahan muutos euroina -77 719 -77 719 18 144 50 922

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 33 544
Palvelujen ostot -79 040
Aineet, tarvikkeet, tavarat 200
Muut erät -5 626

Yhteensä -50 922

S*= Sitova taso  
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JOUKKOLIIKENNE  
Tulosalue   Vastuuhenkilö: Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso 
 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Joukkoliikenne huolehtii resurssiensa ja vastuualueensa puitteissa itsekannattavan jouk-
koliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä, hankkii itsekannattavan palvelun ulkopuo-
lella palveluja vähintään työssäkäyville sekä tasaa joukkoliikenteen palvelutasoeroja kun-
nan alueella. Lisäksi tehdään yhteistyötä koko seudun joukkoliikenteen koordinoimiseksi ja 
lippuyhteistyön laajentamiseksi. 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 
Liikennepalveluostot kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen 
sekä palveluliikenteeseen. Ostettavasta liikenteestä laaditaan linjastosuunnitelma. Linjas-
tosuunnitelmassa otetaan huomioon Sampo-liikenteen muuttunut tilanne. Suunnitelmassa 
on erityisesti tutkittava yhteydet Hyrylän ja Keravan välillä, poikittaisliikenteen ilta- ja vii-
konloppuyhteydet, sekä työmatkaliikenneyhteydet Kellokoskelle. Linjastosuunnitelmassa 
määritetään kunnan ostaman avoimen joukkoliikenteen tavoitetilanne. Suunnitelma toteu-
tetaan siten, että sitä voidaan päivittää tarvittaessa nopeasti toimintakentän muutosten 
mukaan.  
 
Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus ovat tulleet voimaan vuoden 2009 lopulla. 
Laki- ja asetusmuutokset vaikuttavat toimintakenttään. Toimintaa jatketaan resurssien 
puitteissa lain ja asetuksen määrittämien tarpeellisten muutosten tekoa matkalippujärjes-
telmään ja joukkoliikennepalveluiden ostoon.  
 
Toiminnan tasoa sovitetaan aktiivisesti määrärahakehykseen kunnan tuen ja palveluhan-
kintojen osalta. Joukkoliikenteen järjestämisen kulut kasvavat käyttötalousmenojen kasvua 
nopeammin. Valtion tuen oletetaan edelleen vähenevän jatkossa. Tämä johtaa mm. kun-
nan tukemien matkalippujen asiakashintojen korottamiseen. 
 
Kaava-alueen ja maankäytön laajentuessa uusille alueille pyritään järjestämään tarvittava 
joukkoliikennepalvelu. Toiminnan laajentaminen perustellaan linjasuunnitelmalla ja määrä-
rahaesityksellä. 
 
Seurataan Helsingin seudun liikennejärjestelmätyötä ja osallistutaan siihen tarpeen mu-
kaan. Seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimintaa ja osallistutaan 
yhteistyöhön HSL:n ja kehyskuntien välillä resurssien puitteissa. Toimitaan ko. asioissa 
myös KUUMA-yhteistyönä KUUMA-liikenneryhmän kautta. Kehyskuntien kuntakohtaisten 
laskelmien ja selvitysten (mm. palvelutasovaikutus) valmistuttua voidaan päättää mahdol-
lisesta liittymisestä HSL:een. 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013  
 
Henkilöstö: liikenneinsinööri  
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Budjettiyhteenveto/     542 JOUKKOLIIKENNE

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TUNNUSLUVUT

Matkojen lukumäärä 566 262 627 000 627 000 603 800 603 800

Kunnan osuus €/asukas 37,72 42,62 42,62 44,85 44,82

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 195 639 257 000 297 000 230 000 230 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -1 414 040 -1 615 385 -1 615 385 -1 721 975 -1 720 866

TOIMINTAKATE -1 218 401 -1 358 385 -1 318 385 -1 491 975 -1 490 866

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 1,0 1,0 1,0 1,0
- määräaikaiset
- vakinaiset, osa-aikaiset
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 1,0 1,0 1,0 1,0
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 14,2 % 14,2 % 6,6 % 6,5 %
Määrärahan muutos euroina -201 345 -201 345 -106 590 -105 481

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 343
Palvelujen ostot 104 651
Aineet, tarvikkeet, tavarat 0
Muut erät 487

Yhteensä 105 481

S*= Sitova taso  
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YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT  
Tulosalue   Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen 
 
Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito 
Puistot  
Jätehuolto 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Ympäristötekniset palvelut edistää ja ylläpitää kunnan teknisiä peruspalveluita muodosta-
malla kuntalaisille turvallisen, viihtyisän ja toimivan elinympäristön. Tulosalue huolehtii 
kunnan katu- ja viheromaisuuden arvon säilymisestä. Teiden ja yleisten alueiden kunnos-
sapitoyksikkö kehittää erilaisia urakointimuotoja kunnossapitotöissä sekä tuottaa työ-
konepalveluja kunnan omiin ja tiekuntien tarpeisiin. Puistoyksikkö ylläpitää virkistys- ja 
leikkipuistoja sekä tuottaa niitä käyttäjien läheisyyteen. Jätehuolto yksikkö hankkii kattavat 
jätehuoltopalvelut kuntalaisten tarpeisiin.  
 
Kuntalaisia informoidaan mm. kausiluontoisten töiden etenemisestä ja muista toimialan 
ajankohtaisista asioista internetin kautta tapahtuvalla tiedottamisella 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 
Yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapito hoidetaan luokituksen mukaisessa järjestyk-
sessä.  
 
Katuverkko (ympäristöineen sekä yleiset alueet) pidetään puhtaana, turvallisena ja liiken-
nöitävässä kunnossa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.  
Teiden kunnossapitoa toteutetaan oman työn lisäksi ympärivuotisena alueurakkana. Li-
säksi kausiluonteisissa töissä käytetään erikseen kilpailutettua ulkopuolista kalustoa ja 
työvoimaa kulloisenkin tarpeen mukaan.  
 
Toimintojen kehittämiseksi ja urakkakustannusten minimoimiseksi toimintakaudella kehite-
tään uusia urakointimuotokokeiluja. 
 
Kunnossapidettävien puistojen ja viheralueiden varusteet pidetään lain edellyttämässä 
kunnossa. Leikkipuistojen määrää ja laatutasoa joudutaan sopeuttamaan käytettävissä 
oleviin taloudellisiin resursseihin. Puistojen hoitotason laskeminen voi aiheuttaa kuitenkin 
puistojen hallitsematonta rehevöitymistä sekä korjausvelan kasvua. Kunnossapidossa 
keskitytään taajamien keskustojen puistojen kasvuston kunnossapitoon, sekä leikkialuei-
den turvallisuuteen. Suunnittelukaudella tehdään suunnitelma puistojen hoito-ohjelmasta 
sekä esitys joidenkin puistoalueiden muuttamisesta luonnontilaisiin ja muuhun käyttöön 
kaavoitettaviin. 
 
Kunnossapidettävien rakennettujen puistojen pinta-ala vuoden 2013 alussa on 119 ha.  
Kunnossapidettävät puistot pitävät sisällään 63 leikkipaikkaa.  
 
Leikkipuistoista laaditaan ylläpitosuunnitelma puiston käyttötarpeen ja kunnon kannalta 
tarkasteltuna. Leikkipaikkojen kokonaismäärää pyritään hallitsemaan poistamalla huono-
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kuntoisimpia, korjauskelvottomia ja vaarallisia leikkivälineitä kokonaan. Leikkipuistojen ja 
kiinteistöjen leikkivälineiden turvatarkastuspalvelut toteutetaan ostopalveluina. 
 
Ylijäämämaiden vastaanotto Nuppulinnan maankaatopaikalla ulkoistetaan. 
 
Kunnassa järjestetään 2 ongelmajätekierrosta iltakierroksena, joista keväällä yksi ja syk-
syllä yksi. 
 
Hyötyjätteiden keräilyverkostoa kehitetään uusien asutusalueiden valmistumisen myötä. 
 
Jokelan varikon siirtomahdollisuutta pois Jokelan ydinkeskustasta selvitetään.  
 
Oman kaluston määrä pidetään tasapainossa ostopalveluihin nähden hintojen kurissa pi-
tämiseksi ja palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. 
Kaluston vaihdolla oikea-aikaisesti saadaan konekaluston korjausmenot pysymään hallin-
nassa.  
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013  
 
Kunnan oma henkilöstö on koulutettu työturva-, tietoturva- ja ensiapukoulutuksilla, joita 
ylläpidetään jatkuvasti ja lisäksi henkilöstöä koulutetaan ammattialakoulutuksilla. Koulu-
tuksissa pääpaino on työtehtävien vaatimien tietojen ja taitojen kehittämiseen tähtäävillä 
koulutuksilla, kuten hankintamenetelmien kehittämisellä.   
 
Jätehuollon viranomaistehtävät siirtyivät 1.5.2012  Kiertokapula Oy:n omistajakuntien yh-
teiselle jätelautakunnalle. Jätehuollossa toimitaan nykyisillä henkilöstöresursseilla. Asia-
kaspalvelu ja kehitystyö hoidetaan yhteistyössä Kiertokapula Oy:n kanssa.  
 
Teiden kunnossapito: kunnossapitopäällikkö, tiemestari, työnjohtaja, 3,5 koneenkuljettajaa 
tiehöylänkuljettaja, traktorinkuljettaja, 3 kuorma-autonkuljettaja, koneasentaja ja siivooja = 
13,5 henkilöä  
Puistot: puutarhuri, työnjohtaja, 5 viheraluehoitajaa, kiinteistönhoitaja ja traktorinkuljettaja 
= 9 henkilöä 
Jätehuolto: tekninen avustaja 
Yhteensä 23,5 henkilöä 
 
Lisäksi tarvittaessa palkataan ammattitaitoisia määräaikaisia sekä kesätyöntekijöitä, mikäli 
töistä suoriutuminen sitä edellyttää. 
 
 
Investointisuunnitelma 2013- 2015 
 
Kuorma-auton vaihto (130 000 e) v. 2013. Vaihdoissa auto- ja konetyyppiä tarkemmin 
päätettäessä tarkastellaan kriittisesti tulevaa käyttötarvetta. 
 
Puistorakentamisessa suurimpia kohteita ovat Roinilan alueen puistot, Jokipuiston alue ja 
Lepola II – Visapuisto. 
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Budjettiyhteenveto/     543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TUNNUSLUVUT

   Tiet ja väylät km 354 361 361 355 355

   €/km 19 799 16 595 16 595 16 978 16 881
  Liikennöimisalue m² 2 360 000 2 045 700 2 045 700 1 692 115 1 692 115

  Puistot  ha 118 119,0 119,0 119 119

   €/ha 12 636 12 037 12 037 12 127 11 914
  Jätehuollon kust. €/tn 124,32 125,00 125,00 134,00 134,00
Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityisteitä, korjaus takautuvasti myös menneille vuosille.

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 657 184 2 728 919 2 783 919 2 762 919 2 762 919
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -6 309 474 -5 746 473 -5 896 473 -5 948 860 -5 900 606

TOIMINTAKATE -3 652 290 -3 017 554 -3 112 554 -3 185 941 -3 137 687

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 22,0 22,0 22,0 22,0
- määräaikaiset 7,0 7,0 7,0 7,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,5 0,5 0,5 0,5
- määräaikaiset, osa-aikaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstömäärä yhteensä** 29,5 29,5 29,5 29,5
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % -8,9 % -6,5 % 3,5 % 2,7 %
Määrärahan muutos euroina 563 001 413 001 -202 387 -154 133

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 68 712
Palvelujen ostot -123 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat 162 084
Muut erät 46 737

154 133

S*= Sitova taso  
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TILAKESKUS   
Tulosalue   Vastuuhenkilö: Tilakeskuksen päällikkö Pentti Aalto  
 
Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Tilahallinta  
Suunnittelu 
Rakentaminen 
Kiinteistönhoito 
Siivous 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. 
tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous. Toimin-
nan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, työkykyinen ja ammattitaitoinen henkilöstö se-
kä kiinteistöomaisuuden säilyttäminen. Tilakeskus koordinoi kunnan tarvitsemien toimitilo-
jen hankinnan ja luovutuksen toimialojen kanssa. Tilakeskus huolehtii myös tilojen vuok-
rauksesta ulkopuolisille. Tilahankkeet toteutetaan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mu-
kaisesti.  
 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 
Laaditaan ja vahvistetaan kunnan kiinteistöstrategia. Tavoitteena on tilahankkeiden koor-
dinoinnin kehittäminen ja kunnan toimitilastrategian luominen toimintasuunnitelmakaudel-
la. Tilojen vuokraustoiminnan siirtäminen tilahallinnan vastuulle koko kunnan kaikkien toi-
mintojen osalta on keskittänyt vastuun täysin tilakeskukselle.  
 
Tuottamattomista rakennuksista luovutaan. Kunnan kiinteistösalkkusuunnitelmaa toteute-
taan strategian mukaisesti tuomalla käsittelyyn uusi esitys luovutettavista ja purettavista 
kiinteistöistä.  
 
Hankkeiden laadun ja kustannusten hallitsemiseksi kehitetään hankesuunnittelua ja huo-
lehditaan tilahankkeiden toteuttamisohjeiden noudattamisesta. Huolehditaan hankesuun-
nitteluvaiheessa suunniteltavien tilojen tehokkuudesta. Suunnitteluprosesseja kehitetään 
yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa tavoitteena hankkeiden sujuva/taloudellinen läpi-
vienti. 
 
Laaditaan kiinteistöjen korjausohjelmaa (PTS). Laatimista jatketaan uusilla kiinteistöillä 
koulujen ja päiväkotien PTS:n valmistuttua. Vuosikorjaustyöt perustuvat PTS:n mukaiseen 
aikataulutukseen. Kaikista huomattavimmista rakennuksista on laadittu PTS. Rakennusten 
korjausvelka kasvaa suunnitelmakaudella. 
 
Kiinteistönhoidossa ja siivouksessa lisätään ostopalveluja uusien ja myöhemmin määritel-
tävien vanhojen kiinteistöjen osalta, jos ostopalvelut osoittautuvat taloudellisesti edulli-
simmaksi. Vertailtaessa tilakeskuksen tarjoamien palvelujen ja yksityisten kustannuksia 
tulee huomioida hinnan lisäksi palvelujen laatu ja määrä. Siivoustason laatu pidetään jat-
kossakin hyvänä. 
 
Vuoden 2012 alussa tähdätään kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisen kun-
tien energiatehokkuussopimuksen (KETS) solmimiseen. Sopimuksen päätavoitteena on 9 
%:n energiasäästön saavuttaminen kunnan kokonaisenergiankäytöstä vuoteen 2016 lop-
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puun mennessä. Sopimuksen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti energiatehokkuuden 
parantamista, mutta myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja 
toimenpiteitä. Energiakäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan puo-
lestaan parantaa kunnan toiminnan taloudellisuutta. Sopimus sitouttaa kunnan mm. teke-
mään energiakatselmuksia ja niissä todettuja energiansäästötoimenpiteitä, ohjaamaan 
suunniteltua energiatehokkuuden näkökulma huomioon ottaen, käynnistämään energian-
säästöä edistäviä kokeiluhankkeita sekä ottamaan uusitutuvat energialähteet käyttöön 
rakennuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa. Vastaavasti TEM tukee KETS:n 
solmineiden tahojen energiakatselmuksia sekä niiden perusteella päätettyjä investointeja. 
 
Energiansäästöohjelman toteuttamiseen panostetaan vuonna 2013 kiinteistökohtaisella 
energiaseurannalla, valistuksella ja opastuksella. Kiinteistöjen hoitoa kehitetään ja seura-
taan sähköisen huoltokirjan pohjalta. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 
 
Tilahallinta: tilakeskuksen päällikkö ja kiinteistöjärjestelmävastaava = 2 henkilöä 
Suunnittelu: suunnitteluarkkitehti ja hankesuunnittelija = 2 henkilöä 
 
Rakentaminen: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, sähköteknikko ja lvi-teknikko, talon-
rakennusmestari, 4 kirvesmiestä, sähköasentaja, maalari = 11 henkilöä. 
 
Kiinteistönhoito: isännöitsijä, kiinteistötyönjohtaja, energia-asiantuntija/kuntotarkastaja, 16 
kiinteistönhoitajaa = 19 henkilöä  
 
Siivouksen toimintaryhmien tehtävät tarkistetaan ja toiminta vakiinnutetaan Sairaus- ja 
vuosilomien sijaistukset suoritetaan sekä omana työnä että ostopalveluna, minimityöaikoja 
käyttäen. Eläkkeelle lähtevien tilalle ei uusia omia siivoojia palkata vuoden 2013 aikana. 
 
Siivous: siivouspäällikkö, siivoustyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, 48 siivojaa/laitoshuoltajaa 
= 51 henkilöä. 
 
 
Yhteensä henkilöstö: 85 
 
Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
Merkittävimpiä suunnittelu- ja rakentamiskohteita suunnitelmakaudella ovat: Etelä-
Tuusulan ja Jokelan sosiaali- ja terveysasemat, Pertun koulun laajennus, Etelä-Tuusulan 
lukio, Rykmentinpuiston päiväkoti, kunnantalon saneeraus, Vaunukankaan koulun laajen-
taminen, päiväkotien peruskorjaukset ja Toimintakeskus Kettunen. 
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Budjettiyhteenveto/     550 TILAKESKUS

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TUNNUSLUVUT

   Kiinteistöj. huolto m² 166 594 165 517 165 517 166 517 166 517

   €/m² 42,03 38,13 38,13 39,83 39,83
  Siivous m² 109 300 112 400 112 400 113 444 113 444

   €/m² 29,97 32,27 32,27 32,54 32,54

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 22 567 732 22 832 699 22 532 699 24 072 822 24 072 822
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -11 507 839 -11 320 283 -11 920 283 -11 998 679 -11 956 555

TOIMINTAKATE 11 059 893 11 512 416 10 612 416 12 074 143 12 116 267

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 78,0 78,0 73,0 73,0
- määräaikaiset 2,0 2,0 2,0 2,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 4,4 4,4 4,4 4,4
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 84,4 84,4 79,4 79,4
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % -1,6 % 3,6 % 6,0 % 5,6 %
Määrärahan muutos euroina 187 556 -412 444 -678 396 -636 272

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut 40 634
Palvelujen ostot 657 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat 15 980
Muut erät -77 742

Yhteensä 636 272

S*= Sitova taso  
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VESIHUOLTOLAITOS 
Tulosalue   Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari 
 
Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 
Vesilaitos 
Viemärilaitos 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Laitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuol-
topalvelut hyvätasoisina ja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille toimitetaan 
keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vet-
tä, mikä hankitaan sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymältä. 
Jätevedet viemäröidään ja johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojeluyhtymän verkos-
toon. Sadevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hallitusti ja suunnitellusti vesis-
töihin. 
 
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 

Vesi- ja jätevesimäärät pysyvät lähes samoina verrattaessa vuoden 2011 määriin johtuen 
mm. asiakkaiden kulutustottumusten muutoksesta, vesikalusteiden kehittymisestä, vähäi-
sestä uudisrakentamisesta, kastelutarpeen sekä sademäärän vuosittaisesta vaihtelusta. 
 
Vedenkulutuksen ns. yleisen veden määrä (ei laskutettava vesi) pyritään pitämään alle 
15 %:ssa veden kokonaismäärästä vesijohtolaitteistojen kunnossapitotoiminnan ja sanee-
rausten avulla (v. 2011 kyseinen prosentti oli noin 16 %). Asiakaskiinteistöissä olevat lai-
toksen vesimittareiden vaihtaminen on ulkoistettu vuonna 2012 kesäkuun alussa ja tavoit-
teena on noin 800 vesimittarin vaihtaminen. 
  
Jätevesiviemärien sisään vuotava vesimäärä pyritään pitämään alle 6 m³/verkosto-m/vuosi 
viemärilaitteistojen kunnossapito- ja saneeraustoiminnan avulla (v. 2011 kyseinen tunnus-
luku oli noin 4 m3 johtuen pitkälti vähäsateisesta vuodesta). 
 
Vesijohto- ja jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta jatketaan alustavan sa-
neeraussuunnitelman mukaisesti. Lähivuosina keskitytään jätevesiviemäreiden kuvauk-
seen tavoitteena noin 20 km/v tahti (vuonna 2011 verkostoja saneerattiin yhteensä noin 
4,8 km). 
 
Haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamista jatketaan kehittämissuunnitelman mukai-
sesti tavoitteena liittää mm. pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä olevat suurimmat 
pientaajamat kunnan vesihuoltoverkoston piiriin varmistaen näiden alueiden jätevesien 
asianmukainen käsittely v. 2016 mennessä. 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013 
Henkilöstön koulutuksessa käytetään vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen järjestämiä kursse-
ja sekä muiden vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia. 
Tavoitteena on saada KVV-tarkastukset takaisin rakennusvalvontaan vuoden 2013 alusta 
lukien, jolloin vapautuu toisen työnjohtajan työaikaa verkoston saneerauksien hoitami-
seen. 
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Henkilöstö: vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri, putkimestari, verkostomestari, työn-
johtaja, 2+1 toimistosihteeriä (1 toimistosihteeri siirtyy 1.1.2013 Vesihuoltoon Hallintopal-
velut-yksiköstä), tekninen avustaja, 8 putkiasentajaa ja varastotyöntekijä (siirto 1.1.2012 
Ympäristöteknisistä palveluista) = 18. Lisäksi Vesihuoltolaitokseen kirjautuu 2,5 henkilö-
työvuoden kustannukset Kunnallistekniikan puolelta. 
 
Investointisuunnitelma 2013 - 2015 
 
Hyrylän itäisen kokoojaviemärin rakentaminen ajoittuu vuosille 2012–2013. Merkittävä pa-
nostus tullaan kohdistamaan vesihuoltoverkoston saneeraukseen tavoitteena vuotovesien 
vähentäminen. Hankkeeseen varataan vuosittain 0,6 M€ (vuosittainen tarve olisi 1M€) kts. 
kohta henkilöstösuunnitelma. 
 
Haja-asutusalueen vesihuoltoa rakennetaan päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman 
mukaisesti: Jäniksenlinna ja Kerttula jne. 
 
 

Budjettiyhteenveto/     560 VESIHUOLTOLAITOS

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TUNNUSLUVUT

  Vesi m³ 1 843 927 1 820 000 1 820 000 1 840 000 1 840 000

   €/m³ 1,20 1,21 1,21 1,29 1,31
  Vesijohtoverk.pit. m 347 000 350 000 350 000 353 000 353 000

  Jätevesi m³ 1 831 816 1 800 000 1 800 000 1 830 000 1 830 000

   €/m³ 1,55 1,27 1,27 1,29 1,27
  Jätevesiverkoston pituus m 341 000 345 000 345 000 349 000 349 000
  Sadevesiviemäriverkoston

  pituus m 114 000 117 000 117 000 119 000 119 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 851 921 6 100 600 6 200 600 6 550 600 6 550 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -3 206 291 -3 183 278 -3 183 278 -3 390 748 -3 373 703

TOIMINTAKATE 2 645 630 2 917 322 3 017 322 3 159 852 3 176 897

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 15,0 15,0 16,0 16,0
- määräaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0
- vakinaiset, osa-aikaiset 0,5 0,5 0,5 0,5
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 16,5 16,5 17,5 17,5
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % -0,7 % -0,7 % 6,5 % 6,0 %
Määrärahan muutos euroina 23 013 23 013 -207 470 -190 425

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset

Henkilöstökulut 36 835
Palvelujen ostot 11 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat 75 000
Muut erät 67 190

Yhteensä 190 425

S*= Sitova taso  
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TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT 
Tulosalue        Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Sylvia Appelberg 
 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Yhdyskuntarakentamisen palveluketjun osana Hallintopalvelut vastaa teknisen toimen tu-
losalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä 
muista hallinnollisista tukipalveluista. Hallintopalvelut vastaa teknisen lautakunnan valmis-
teluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.   
 
  
Palvelusuunnitelma 2013–2015  
 
Teknisen toimen palvelutasoa ja -muotoja joudutaan kriittisesti arvioimaan toimintasuunni-
telmakaudella. Taloudellisuuden ja tuottavuuden tehostamiseen varaudutaan palvelumää-
rityksellä, jossa vahvistetaan tuotettavat palvelut ja niiden toteuttamistavat. Prosessikuva-
usten ja jälkilaskennan kehittelyn avulla vahvistetaan hallintoprosessin toimivuutta. 
 
Esimiestyötä ja työyhteisötaitoja kehitetään valmennuksen avulla. 
 
Toimialan riskienhallinnan kartoitukseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin panostetaan eri sek-
toreilla. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2013  
 
Hallintopalvelut järjestävät koulutusta oman yksikkönsä henkilöstölle, mutta myös koko 
toimialaa koskevia yhteisiä koulutustilaisuuksia ja kokouksia sekä esimieskoulutusta.  
Hallintopalvelut toimivat nykyisellä henkilöstöllään.  
 
Henkilöstö: hallintopäällikkö, toimialasihteeri, 2 kustannustarkkailijaa ja 3 toimistosihteeriä = 7 + 1 
henkilöä (teknisen johtajan henkilöstökulut kirjautuvat Hallintopalvelut-tulosalueelle). 
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Budjettiyhteenveto/     590 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Selite TP 2011 TA 2012 MTA2012 TAE 2013 TA 2013

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 77 339
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* -514 082 -540 544 -540 544 -582 373 -575 287

TOIMINTAKATE -436 743 -540 544 -540 544 -582 373 -575 287

Henkilöstömäärä:
- vakinaiset 9,0 9,0 8,0 8,0
- määräaikaiset
- vakinaiset, osa-aikaiset
- määräaikaiset, osa-aikaiset
Henkilöstömäärä yhteensä** 9,0 9,0 8,0 8,0
** Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä. Vuoden 2011 vertailukelpoisia lukuja ei saatavilla.

Määrärahan muutos % 5,1 % 5,1 % 7,7 % 6,4 %
Määrärahan muutos euroina -26 462 -26 462 -41 829 -34 743

Määrärahamuutokset  TA 2012 - TA 2013

Menojen muutokset:

Henkilöstökulut -18 085
Palvelujen ostot 48 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat 0
Muut erät 4 328

Yhteensä 34 743

S*= Sitova taso  
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INVESTOINNIT 2013 - 2017

19.11.2012 TAE

HANKERYHMÄ TA KH TS TS TS TS

TOIMIELIN/ TOIMIALA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RAKENNUKSET sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto
Arvio=Hankesuunnitelma tekemättä

Muutokset TA 2012 tasoon/uudet avaukset merkitty punaisella fontilla

KUNNANHALLITUS

K
Kellokosken koulukeskuksen keittiötilojen 
peruspar.työn suunnittelu ja toteutus* -10 000

Mikkolan koulun astianpesuosaston peruskorjaus ja 
astioiden palautusjärjestelmän muutostyöt -250 000

Kellokoskitalon suunnittelu (ka 1 M€) -30 000

K
Pertun ja Kellokosken päiväkotien keittiöiden 
peruskorjausten suunnittelu ja toteutus -20

Eläinlääkäritilan + edunvalvonnan IV -90 000

YHT. -370 000 -10 000 -20

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

K, U

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman tilat, 
hankesuunnitelma. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -150 000 -200 000 -400

K, U

Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajennus, 
hankesuunnittelu. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -30 000 -200

Hyvinvointipalvelukeskus/HYPA-hankintaprojekti -70 000 siirretty muihin pitkävaikutteis.menoihin

K
Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt Anttilan 
kiinteistöön -500 000 -800 000

K - irtaimisto -100 000

Päivystyksen saneeraus ja peruskorjaus -30 000
Et.-Tuusulan kotihoitoyksikön (Mäntymäki) ilmastointi

-15 000

Perhetukikeskuksen rakentaminen -300 000

K

Tuuskodon kiinteistön kuntokartoitus, kiinteistön 
korvaavan uuden palvelukeskusinvestoinnin 
hankeselvityksen aloitus. -30

YHT. -1 095 000 -1 100 000 -430 -200

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

Riihikallion päiväkoti ja perhekeskus  irtaimisto -150 000

U Vaunukankaan koulun laajennus -400 000 -2 000 000

U - irtaimisto -200 000

Viipalekoulut/käyttöluvat loppuvat v.2014:

U

Pertun koulun laajentaminen/viipalekoulun 
korvaaminen ja päiväkoti. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -50 000 -500

U
Paijalan koulun laajentaminen, viipalekoulun 
korvaaminen. Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -30 000

U

Hyökkälän koulun viipalekoulun korvaaminen. 
Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -30 000

U

Riihikallion koulun laajennus sis. liikuntasali, 
erikoisluokat. Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -30

U

Rykmentinpuiston päiväkoti 100-200 hp. 
Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -30
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U

Etelä-Tuusulan lukion tilojen  hankesuunnitelma. 
Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -100 000 -50 000

Kartanon alueen päiväkoti, suunnittelu. 
Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -30

U Mattilan alueen päiväkoti, suunnittelu. Kustannukset 
ja aloitus tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -30
Klemetskogin koulun alapohja -600 000

Ruotsinkylän koulun perusk. ja laajennus -1 600 000

- irtaimisto -125 000

U

Kellokosken yhtenäiskoulu (Ruukin koulun ja 
koulukeskuksen yhdistäminen), sis. Keittiö ja 
ruokasali, liikuntasali, laajennusvaraus, erikoisluokat 
sekä Kellokoskitila. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -30 000 -100 000

K Mattilan päiväkoti, kattosaneeraus -70

K

Koulujen ja päiväkotien toiminnallisuuden 
parantaminen ja tilankäytön tehostaminen: 
Kellokosken lukio, Hyrylän koulukeskus, Riihikallion 
koulu, Rusutjärven koulu, Vaunukankaan päiväkoti, 
Venlantuvan päiväkoti, Kolsan koulu -175 000 -100 -100 -100 -100
Työturvallisuuden vaatimat muutostyöt teknisen työn 
tiloissa -100 000
Yläasteen koulujen hitsausjärj. parantaminen -100 000

YHT. -3 205 000 -2 635 000 -760 -100 -130 -100

LIIKUNTAPALVELUT

Uimahalli
U - Uimahallin laajennuksen suunnittelu -30
K - Suodatinmassojen vaihto -30 000
U - Uimahallin ulkokuntovälinealue -30
K - Uimahallin opetusaltaan eriyttäminen kuntoaltaan 

teknikasta -70 000
K - Pukuhuoneiden kaappien uusiminen -250
U

Urheilukeskuksen jäähallin (Hyrylä 1) 
perusparannus, suunnittelu. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -10 000 -80

YHT. -10 000 -100 000 -330 -30 -30

NUORISOPALVELUT

Riihikallion nuorisotila
- irtaimisto -95 000

U Rykmentinpuiston nuorisotalo, suunnittelu -30

K

Jokela-talo (monitoimitalo), käyttö-vesiputkisto, 
kaukovalvonta ja kaukolämpö

-120
YHT.

-95 000 -150

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaihto -200 000

TEKNINEN TOIMI (Ohjelma tarkentuu PTS:n valmistuttua / PAa/lfr) 

K
Kunnantalon tilankäytön tehostaminen ja 
ilmanvaihdon parantaminen. Kustannukset ja aloitus 
tarkentuvat hankesuunnitelmassa. -100 000 -300 000

K LVIS-parannustyöt -150 000 -200 -200
K Hyökkälän koulukeskus, katon korj +perusk. -150 000 -800
K Anttilan alueen rakennukset -200 000 -200 000 -200 -200
K Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja IV -220 000
K Rusutjärven vanha koulu -100

K Kellokosken päiväkoti, perusk. ja suunn. (1M€) -100 000
K Vanhan kunnantalon julkisivut -120 000
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Rakennusten purkaminen: Anttilan ent. kuivuri, ent. 
kanala, ent. minkkitarha ja ent. perunakellari, 
Furutorp. -100 000

K Tuuskoto ikkunasaneeraus -100 000
K Jokelan koulukeskus ikkunasaneeraus -100 000 -100 000
K Ruukin koulu ikkunasaneeraus -150 000 -120 000
K Hyrylän kouluk. mm. vesikaton saneeraus -200 000 -150 000 -500
K Lattiapäällysteen uusiminen -180 000

- Mikkolan koulu

- Hyrylän koulukeskus

- Vaunukankaan päiväkoti

K Mikkolan, Väinölän  ja Pertun päiväkotien saneeraus 
suunnittelu. Kustannukset ja aloitus tarkentuvat 
hankesuunnitelmassa. -120 000

K Etelärinteen päiväkodin saneeraus -200 000
K PTS:n mukaiset korjaustyöt (erittely liitteessä 1). -800 -800 -800

YHT. -850 000 -2 210 000 -2 600 -1 200 -800

Rakennuskustannukset yhteensä -5 605 000 -5 755 000 -4 140 -1 680 -960 -100

Ensikertainen kalustaminen =irtaimisto yhteensä -220 000 -300 000

MENOT -5 825 000 -6 055 000 -4 140 -1 680 -960 -100
TULOT

NETTO -5 825 000 -6 055 000 -4 140 -1 680 -960 -100

MAA-JA VESIALUEET

KUNNANHALLITUS
Kiinteän omaisuuden ostoon -1 500 000 -1 500 000 -1 500 -900 -900 -900

Kiinteän omaisuuden myyntiin 5 580 000 4 500 000 5 613 5 613 5 613 5 613

josta

myynnit 695 000 675 000 323 323 323 323

myyntivoitot 4 885 000 3 825 000 5 290 5 290 5 290 5 290
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KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KUNNANHALLITUS
K ATK-ja puhelinverkot -50 000 -60 000 -50 -50 -50

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

K  
Koulujen atk- ja puhelinverkot/koulujen verkko-
oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus -100 000 -100 000 -50 -50 -50

LIIKUNTALAUTAKUNTA

K Hyrylän urheilupuiston ulkoilureitin perusparannus -15 000 -150 -150

U Hyrylän urheilupuiston pysäköintial. rakentaminen -15 000 -500

K Jokelan Lepokallion kuntoradan perusparannus -50

U Kellokosken liikuntapaikkasuunn.+ toteutus -15 000 -50

K
Tenniskenttien pintojen uusiminen(Jokela, Hyrylä, 
Kellokoski) -25 000 -20 -20

Pienkenttien rakentaminen (viisi kenttää) -30 000
Ulkoilureitit ja -alueet (urheilukeskuksen valaistus)

-20 000

K Venesatamien peruskorjaus ja laajennus -30

TEKNINEN LAUTAKUNTA
K  - Rakennusten pihat -480 000 -300 000 -300 -300

       Lepolan koulun piha 2012
       Tuuskodon piha 2013

K Torpparin päiväkodin piha -40 000

K

Koulujen ja päiväkotien pihat lähiliikunta-alueiksi 
(Paijala,Hyrylän koulukeskus ja Ruukki 2012, 
myöhemmät vuodet tarkentuvat kunkin vuoden 
keväällä)

-150 000 -150 000 -150 -150 -150
K  -  Päiväkotien aidat säännösten mukaisiksi -100 000

Maarakenteet ja johtoverkostot -6 520 000 -9 120 000 -13 655 -10 865 -13 275 -13 380

Rahoitusosuus

Tiet ja liikenneväylät yhteensä (liite 2) -5 840 000 -5 330 000 -8 990 -6 540 -8 690 -8 680

U,K Etelä-Tuusula -2 260 000 -2 830 000 -5 540 -3 340 -5 120 -4560

U,K Jokela -1 200 000 -1 800 000 -1 910 -1 940 -2 510 -3590

U,K Kellokoski -390 000 -410 000 -730 -800 -900 -370

U,K Muut alueet -1 990 000 -290 000 -810 -460 -160 -160

Vesihuolto eriteltynä v. 2013 (liite 2) -3 150 000 -4 055 -3 635 -3 645 -4030

U,K Etelä-Tuusula -1 070 000 -1 505 -1 575 -1 785 -1090

U,K Jokela -960 000 -1 290 -500 -490 -2060

U,K Kellokoski -70 000 -210 -210 -270 -180

U,K Muut alueet -1 050 000 -1 050 -1 350 -1 100 -700

Rahoitusosuus

U ARA:n infra-avustus katuihin

U Liittymismaksut/ Muut maksuvalmiuden muutokset 600 000 600 000 600 600 600 600

U Puistot ja leikkipaikat -380 000 -410 000 -380 -460 -710 -440

ARAn infra-avustus puistoihin

K Vesistöt -250 000 -170 000 -170 -170 -170 -170

K Jätehuolto -50 000 -60 000 -60 -60 -60 -60

MENOT -7 365 000 -9 925 000 -15 005 -11 585 -13 525 -13 380
TULOT = Rahoitusosuudet
LIITTYMISMAKSUT 600 000 600 000 600 600 600 600
NETTO -6 765 000 -9 325 000 -14 405 -10 985 -12 925 -12 780
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KONEET JA KALUSTO

Määrarahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto)

KUNNANHALLITUS

Koneet ja laitteet
U  - Koulujen valvontakamerat -80 000 -80 000 -60 -60 -60

Maastohenkilöauto -60 000
K Maastopakettiauto -40
U Maastomittauslaitteisto -30 000

Tuuskotoon osastovaunut (Minigen) -40 000

Terveyskeskuksen osastovaunut -60 000

K Kunnantalon keittiön yhdistelmäuuni -20

K
Rykmentinpuiston keskuskeittiön kuljetusastioiden 
pesulinjasto -70

K Rykmentinpuiston keskuskeittiön massasiirtolaite -20 000

K Terveyskeskuksen ravintokeskuksen pata -20 000

Pertun koulun keittiön sekoittava pata -30 000

K Pertun päiväkodin yhdistelmäuuni -15 000

K Kolsan koulun keittiön yhdistelmäuuni -15 000

K Pertun koulun keittiön yhdistelmäuuni -15 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Koneet ja kalusto
U  - Riihikallion asumispalveluyksikkö, kalusto -500 000 -500

-  Tutkimus- ja toimenpidesängyt -32 000
U - Gynekologiset tutkimussängyt -15 -10
K  - Hammaslääkärin työyksiköt -30 000 -30
K  - Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi) -35 000

K
 -  Kolonoskooppi, Kerava maksaa puolet (hinta 
40000) -20 000 -20

K - Gastroskooppi, Kerava maksaa puolet -20 000 -20 -20
K - Suoradigitaalikuvauslaitteisto -200
K - Ultraäänilaite -70 000
K - Henkilö-, turva- ja kameravalvonta -110 000

(Kettunen, KasPe, Jokelan SoTe-asema,      
Autoasemankatu) -100 000

- Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmä -50 000

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Hyökkälän koulun purunpoistolaitteet määräysten 
mukaisiksi -200 000

Koulujen ja päiväkotien irtaimisto; hanke >10.000 (V. 
2012: -100 000 -100 000 -100 -100 -100

LIIKUNTALAUTAKUNTA
Koneet ja laitteet
 - Kunnossapitotraktori -40
 - Moottorikelkka -15 000 -15
 - Ajoleikkuri -15 000 -15
- Latukone -85
- Yhdyslatuprojekti -20 000

KULTTUURILAUTAKUNTA

Kirjastoauto -200
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet
K  - Kuorma-auto -130 000

- Monitoimikaira -80 000

MENOT -867 000 -1 225 000 -1 095 -505 -180
TULOT

NETTO -867 000 -1 225 000 -1 095 -505 -180
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Rahoitusosuudet

Myynnit

OSAKKEET JA OSUUDET

KUNNANHALLITUS
Menot

U Kiinteistöyhtiö Varuskunta-alueen rakennuksille -300

Tulot

Osakehuoneistot

Asunto-osakkeiden myynti 100 000 90 000 90 90 90 90

Asunto-osakkeiden myyntivoitto 1 200 000 210 000 210 210 210 210

MENOT -300
TULOT 1 300 000 300 000 300 300 300 300
NETTO 1 300 000 300 000 300 300 300

Rahoitusosuudet

Myynnit

TIETOKONEOHJELMISTOT

KUNNANHALLITUS
K      Office 2007 lisenssit, sähköpostijärjestelmän lisenssit ja Windows päivitys -40 000

K      Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkisto -25 000

Käyttöomaisuusseurannan kehittäminen -15 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
KanTa-valmius (auditointi, liittyminen, koulutus) -100 000

U Hus-AlueKanTa -50 000 -50 000

e-resepti (sis. Suun th 55.000 v.2012) -100 000

Kortinlukijat -10 000

U KanTa eArkisto -200 000 -65

U eKatselu -100

U työterveyshuollon asiakastietojärjestelmä -150 000

HUS_ Apuvälinehanke -30 000

U

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojärjestelmän kilpailuttaminen

-100 000 -200 000

Effica tekstiviestimuistutus -35 000

Effica Kansalaisen ajanvaraus -35 000

Effica Suun terveydenhuollon puheohjaus -20 000

U KanSa sähköinen arkisto, sosiaalipalvelut -30 -80 -150

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
ProConsona kehittäminen (päivähoito)

Opetusohjelman hankinta kouluille -50 000
MENOT -545 000 -665 000 -195 -80 -150
TULOT

NETTO -545 000 -665 000 -195 -80 -150
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MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

U Bergan liityntäpysäköinti -150 000

K KT 45 kehittäminen;

Koskenmäen liittymä -500 000 -200 000 -1 000 -1 500

Nummenväylän liittymä -50 -700 -700

Nahkelantie-Lahelantie -100 000 -500 -200

Lahelantie-Knaapilantie -40 000

K Kulomäentie-Haarakaaren-Pakkasraitin liittymän par.-300 000 -300

U Rykmentinpuiston kaava / Kulloontien l. -50 000 -200 -300 -300

U Rykmentinpuiston kaava / Tuuslanv. l. -60 000 -400 -400

U Vanha Valtatie-Koulutie -30 000 -150

U Rusutjärventien kevyen liik. Väylä -20 000 -500

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HYPA hankintahanke -50 000

MENOT -800 000 -700 000 -3 100 -3 100 -1 000
TULOT = Rahoitusosuudet
NETTO -800 000 -700 000 -3 100 -3 100 -1 000

MENOT -16 902 000 -20 070 000 -25 335 -17 850 -16 715 -14 380

TULOT *) 6 880 000 4 800 000 5 913 5 913 5 913 5 913

NETTO -10 022 000 -15 270 000 -19 422 -11 937 -10 802 -8 467

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä
K= Korvausinvestointi vai U= uusinvestointi.
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LIITE 1. PTS-töiden jakaminen vuosille 2014 – 2016 

 

Tähän mennessä PTS on laadittu n. 1/6 kunnan kiinteistömassasta. 

 

Vuosi 2014: 

(800 000 €) 

 

1. Vesikattotyöt  

 

 - Paijalan vanhan koulu 

 - Ruukin koulu 

 - Mikkolan koulu 

 - Ruotsinkylän koulu (50-luvun osa) 

 

2. Ikkunat, ulko-ovet ja julkisivutyöt: 

  

 - Paijalan vanha koulu 

 - Riihikallion koulu 

 - Kellokosken koulukeskus 

 - Korkin lpk 

 - Puistolan lpk 

 

3. Talotekniikka: 

 

 - Kolsan koulu ja päiväkoti 

 - Jokelan monitoimitalo 

 

4. Sisäpuoliset kunnostustyöt: 

 

 - Jokelan monitoimitalo 

 - Rusutjärven koulun liik.salin pesutilat 

 - Kellokosken lpk 

 

Vuosi 2015: 

(800 000 €) 

 

1. Vesikattotyöt 

  

 - Kirkonkylän koulu ja asuntola 

 - Kellokosken koulukeskus 

 - Steiner päiväkoti (Länsirinne) 

 

  

2. Ikkunat, ulko-ovet ja julkisivutyöt: 

 

 - Riihikallion koulu 
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 - Steiner päiväkoti (Länsirinne) 

 - Kievarin lpk 

 

3. Talotekniikka: 

 

 - Hyrylän lpk 

 - Kievarin lpk 

 - Korkin lpk 

 

4. Sisäpuoliset kunnostustyöt: 

  

 - Puistolan lpk 

 - Korkin lpk 

 - Mattilan lpk 

 

 

Vuosi 2016: 

(800 000 €) 

 

1. Vesikattotyöt 

  

 - Tuomalan koulu 

 - Kievarin lpk 

 - Pertun koulu 

 - Vaunukankaan lpk 

 

2. Ikkunat, ulko-ovet ja julkisivutyöt: 

 

 - Kievarin lpk 

 - Mattilan lpk 

 

3. Talotekniikka: 

 

 - Tuomalan koulu 

 - Kellokosken koulukeskus 

 - Linjamäen koulu 

  

4. Sisäpuoliset kunnostustyöt: 

 

 - Jokelan koulukeskus 

 - Kievarin lpk 

 - Kolsan koulu 

 - Kellokosken koulukeskus 

 - Steiner päiväkoti (Länsirinne) 
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Liite 2 investointiyhteenvetoon. 

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet, korvausinvestointien osuus v.2013 investoinneista: 
 
Tiet ja liikenneväylät:  
Etelä-Tuusula    490 000 eur 
Jokela   410 000 eur 
Kellokoski   170 000 eur 
yht.  1070 000 eur 
 
Vesihuolto: 
Etelä-Tuusula   400 000 eur 
Jokela  100 000 eur 
Kellokoski    30 000 eur 
Muut alueet 450 000 eur 
yht.  980 000 eur 
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INVESTOINNIT  

HANKERYHMÄ 2 Valtuuston määrärahataso

HANKERYHMÄ 1

AINEETTOMAT

TIETOKONEOHJELMISTOT Hankekohtainen > 200.000 euroa

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
Kunnan kustannusosuudet TL:n ja RHK:n 

rakennushankkeista Hankekohtainen > 1.000.000 euroa
Kunnan rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöiden 

käyttöomaisuuden hankintamenoista Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

AINEELLISET

MAA- JA VESIALUEET  

RAKENNUKSET Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
Tiet ja liikenneväylät sekä vesihuolto Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

Pihat, puistot ja leikkipaikat Hankekohtainen > 200.000 euroa 

Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet Hankekohtainen > 200.000 euroa 

Jätehuolto Hankekohtainen > 200.000 euroa 

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Hankekohtainen > 200.000 euroa 

KONEET JA KALUSTO

Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet Hankekohtainen > 400.000 euroa 

Koneet ja laitteet Hankekohtainen > 200.000 euroa 

Atk- ja puhelinverkot Hankekohtainen > 100.000 euroa

Kalusto Hankekohtainen > 200.000 euroa 

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

Luonnonvarat Hankekohtainen > 100.000 euroa

Arvo-ja taide-esineet Hankekohtainen > 100.000 euroa

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

Arvopaperit Toimielimen osuudet

Kuntayhtymien osuudet Toimielimen osuudet

*) Toimielimet

Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Nuorisolautakunta
Kuntakehityslautakunta
Rakennuslautakunta
Tekninen lautakunta
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3.4 Tilivelvolliset 
 
TILIVELVOLLISET kuntalain 75 §:n mukaan vuonna 2013 
Tilivelvollisella tarkoitetaan ao toimialan ja toimielimen tehtäväalueen johtavaa viranhaltijaa, jolle 
myönnetään vastuuvapaus. 
Koska tarkastuslautakunnalla toimielimenä ei ole johtavaa viranhaltijaa, jää tilivelvollisen johtavan 
viranhaltijan nimi tästä kohdasta pois.  
Tilivelvolliset 3.8.2012 päiväyksen mukaan koskien johtavaa viranhaltijaa tai hänen sijaistaan. 
 
 

 
 
 

 
YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT 
 
kunnanhallitus kunnanviraston johto kunnanjohtaja  Hannu Joensivu 
 henkilöstö- ja tukipalvelut henkilöstöjohtaja Harri Lipasti 
 hallinto kunnansihteeri Tuula Hyttinen  
 talous- ja tietohallinto talousjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen 
 kuntakehitys kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo 
maatalouslautakunta maaseutuelinkeinopalvelut* maataloustoimenpäällikkö Tero Heiskanen 
* toiminto siirtyy Mäntsälään 1.1.2013 
 Keski-Uudenmaan 
 ympäristökeskus ympäristökeskuksen johtaja  Risto Mansikkamäki  
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio 
 
sosiaali- ja terveyslautakunta 
 sosiaalipalvelut sosiaalityönpäällikkö Marja-Liisa Palosaari   saari  
 terveyspalvelut johtajaylilääkäri Tuula Kock 
 erikoissairaanhoito johtajaylilääkäri Tuula Kock 
 koti- ja laitoshoidon palvelut koti-ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma   
 kehittämis- ja hallintopalvelut kehittämispäällikkö Päivi Klami 
 

KASVATUS JA SIVISTYSTOIMIALA kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola 
  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 
 kasvun ja oppimisen palvelut kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola 
 kehittämis- ja hallintopalvelut kehittämis- ja hallintopäällikkö       Jari Wäre 
kulttuurilautakunta kulttuuripalvelut kulttuuri- ja museotoimenjoh-   

  taja   Marke Naski-Multanen 
liikuntalautakunta liikuntapalvelut liikuntapäällikkö Risto Kanerva 
nuorisolautakunta nuorisopalvelut nuorisotyönpäällikkö Sami Paananen 
 

TEKNINEN TOIMIALA  tekninen johtaja  Jyrki Kaija 
rakennus-  
lautakunta rakennusvalvonta johtava rakennustarkastaja  Kaisa Nousiainen 
    
tekninen lautakunta kunnallistekniikka suunnittelupäällikkö  Petri Juhola 
 joukkoliikenne liikenneinsinööri  Jukka-Matti Laakso 
 ympäristötekniset palvelut kunnossapitopäällikkö  Jari Huttunen 
 tilakeskus tilakeskuksen päällikkö  Pentti Aalto 
 vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö  Jukka Sahlakari 
 teknisen toimen hallinto-        hallintopäällikkö  Sylvia Appelberg 
 palvelut 
 

 
 
 
 

 

TOIMIALA 

toimielin 

 

tulosalue 

 

johtava viranhaltija 

3.8.2012 
nimi 
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VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNTÖ 
 
 
1. Talousarvion käsitteet 
 

Tulosalue 
 
Tulosalue on luottamushenkilötoimielimen vastuulla oleva toiminnan alue käyt-
tötalousosassa.  
 
Talousarviossa tulosalueelle on 
- määritelty todennettavissa olevat toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tun-

nuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha ja tuloarvio. 
 
Hanke 
 
Hanke on toimielimen vastuulla oleva käyttöomaisuuden hankinta- tai peruspa-
rannuskokonaisuus investointiosassa. Hankkeen osalta talousarviossa on hy-
väksytty määräraha ja tuloarvio. Kun on kysymys yksittäisestä uudisrakennuk-
sesta tai perusparannuksesta, siitä esitetään kustannusarvio ja aikaisemmin 
myönnetyt määrärahat sekä hankkeen vaikutus käyttötalouteen.  
(Ks. tilahankkeiden toteuttamisohje) 
 
 
Tavoite 
 
Toiminnallinen tavoite johdetaan kunnan strategiasta. Tavoite asetetaan kriit-
tiselle menestystekijälle toimielimittäin. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai 
sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuosittain talousarvi-
on hyväksymisen yhteydessä. 
 
Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tuloarvioista. 
 
Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida eivätkä 
toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koske-
vien tavoitteiden kanssa. 
 
Määräraha 
 
Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu 
valtuutus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle. 
 
Tuloarvio 
 
Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. 
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Toimielin 
 
Toimielimellä tarkoitetaan luottamushenkilöistä koostuvaa monijäsenistä pää-
töksentekoelintä. 
 
 
Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen tavoitteita toteutetaan suunnitte-
lukaudella annettujen määrärahojen sekä tuloarvioiden puitteissa. 
 
Vastuuhenkilö 

Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka 
johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksyttyjen 
määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. 
 
Tilivelvollinen  

Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan 
muiden toimielimien jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tulosalueen johta-
vat viranhaltijat. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn 
yhteydessä erillisessä liitteessä. 
 

2. Käyttösuunnitelmien käsitteet 

 

Käyttösuunnitelma 

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja yksiköiden talousarviovuoden 
toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen 
tai hankkeen tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asia-
kirja. Mikäli käyttösuunnitelma jaetaan tulosyksikköä pienempiin osamäärära-
hoihin, on myös viranhaltijan hyväksyttävä sitä koskeva käyttösuunnitelma (vi-
ranhaltijapäätös).  
 
Tulosyksikkö 

Tulosyksikkö muodostuu viranhaltijaorganisaatioyksiköstä tai sen vastuulla ole-
vasta toiminnasta, jolla on  
- oma tehtäväalue 
- todennettavissa olevat tavoitteet 
- osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa. 
Tulosyksiköt koostuvat yhden tai useamman toiminnallisen kokonaisuuden 
muodostamasta ryhmästä. Laskentayksikkö on ryhmään sisältyvä toiminnalli-
nen yksikkö. Kirjanpidolliset menot ja tulot kirjataan laskentayksiköille. 
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Kohde 

Kohde on käyttöomaisuuden hankinta- tai perusparannuskokonaisuus, joka 
on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat osamäärärahat ja osatuloar-
viot, joista ao. toimielin vastaa. 

 
Osamääräraha 

Osamääräraha on tulosyksikölle tai kohteelle valtuustoa alemman toimielimen 
antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttä-
miseen ja on osa valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle hyväksymää määrä-
rahaa. 
 

Osatuloarvio 

Osatuloarvio on tulosyksikölle tai kohteelle valtuustoa alemman toimielimen 
hyväksymä tulotavoite, joka on osa valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle hy-
väksymää tuloarviota. 

 
3. Taloussuunnitelman ja talousarvion rakenne  

 

Yleisperusteluissa valtuusto hyväksyy strategiasuunnitelman, talousarviovuo-
den tavoitteet ja taloussuunnitelman talousperusteet. 
Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielinten tulosalueille eli varsinai-
selle toiminnalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat 
ja vahvistaa tuloarviot. 
Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahojen ja tulo-
arvioiden toimintatulot ja -menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tu-
loarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille 
ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulot riittävät palvelutoi-
minnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden ku-
lumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.  
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunni-
telmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan 
eri vuosille arvioidun toteutusaikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto 
hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, 
jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttöomaisuuden myynti tapahtuu. 
Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin. 
Rahoitusosassa kerrotaan, kuinka tulorahoitus riittää varsinaisen toiminnan ja 
investointien rahoitukseen sekä mahdollisesti tarvittava lainarahoitus.  
 

4. Talousarvion sitovuusmääräykset  

Valtuuston toimielinten tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tu-
loarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyk-
siköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että 
valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.  
Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman 
valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. 
Tulosaluepäällikkö saa kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja tulosalueen 
tulosyksikköjen kesken tulosalueen määrärahaa ylittämättä. 
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Tulosyksikön esimies voi kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja vastuualu-
eensa yksiköiden kesken tulosyksikön määrärahaa ylittämättä. 
Tuloslaskelmaosan määrärahoista ja tuloarvioiden toteutumisesta sekä rahoi-
tusosan lainanottoa ja lyhennystä koskevista määrärahoista vastaa kunnanhal-
litus. 
Lisähenkilökunnan palkkaamisen osalta on noudatettava toimintavaltuuksien 
kohdan 7 ohjeita. 
 
Hankkeiden ja hankeryhmien kokonaiskustannuksiin myönnettävien mää-
rärahojen sitovuustasot ovat seuraavat (Taloussuunnitelman investoin-
tiosassa on myös kuvattu muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvallassa 
olevat hankkeet.): 

 
INVESTOINTIHANKKEET 
 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
4.1. Tietokoneohjelmistot 

Käyttöoikeudet 
Valtuusto päättää toimielimittäin hankekohtaisesti yli 200.000 euron hankintojen 
määrärahoista. 
Kunnanhallitus päättää toimielimittäin hankekohtaisesti 100.000 - 200.000 eu-
ron hankintojen määrärahoista. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää alle 100.000 euron hankkeiden määrä-
rahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrära-
hasta oman päätösvaltansa puitteissa (toimivaltuuksien kohta 12). 
 

4.2.   Muut pitkävaikutteiset menot 
Kunnan kustannusosuudet Tiehallinnon (TL) ja Ratahallintokeskuksen 
(RHK) rakennushankkeista 
Valtuusto päättää yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtai-
sesti.  
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien 
hankkeiden määrärahoista. 
 
Kunnan rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden hankin-
tamenoista 
Valtuusto päättää yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtai-
sesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien 
hankkeiden määrärahoista. 
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AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 

4.3. Maa- ja vesialueet 

Valtuusto päättää kiinteistöjen ostojen ja myyntien määrärahoista. Kunnanhalli-
tuksella on oikeus tehdä asuin-, liike- ja työpaikkarakentamistonttien myynti-
päätökset kun valtuusto on hyväksynyt tonttien vähimmäishinnat tai hinta on 
vähintään ARA:n määrittämä vyöhykekohtainen enimmäishinta.  

4.4. Rakennukset 

 

Valtuusto päättää toimielimittäin yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista 
hankekohtaisesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien 
hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti. 

 

4.5. Kiinteät rakenteet ja laitteet 

4.5.1. Tiet, liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto 
 

Valtuusto päättää toimielimittäin yli 1.000.000 euron hankkeiden määrä-
rahoista. 
Hankkeesta vastaava toimielin (tekninen ltk) päättää työohjelmassa 
myönnettyjen määrärahojen jaosta kohteittain. Viranhaltija voi päättää 
hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa 
puitteissa (Toimivaltuuksien kohta 12). 

 
4.5.2. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 
 

Valtuusto päättää toimielimittäin yli 200.000 euron hankkeiden määrära-
hoista hankekohtaisesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 200.000 euron ja sitä pienempi-
en hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja sii-
hen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa. 
 

4.6.   Koneet ja kalusto 

4.6.1. Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet 
 

Valtuusto päättää yli 400.000 euron hankkeiden määrärahoista hanke-
kohtaisesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 400.000 euron ja sitä pienempi-
en hankkeiden määrärahoista. 

 
4.6.2. Kalusto 
 

Valtuusto päättää yli 200.000 euron hankkeiden määrärahoista hanke-
kohtaisesti. 
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Hankkeesta vastaava toimielin päättää 200.000 euron ja sitä pienempi-
en hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja sii-
hen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. 
toimivaltuudet). 

 
4.6.3. Atk- ja puhelinverkot 
 

Valtuusto päättää yli 100.000 euron hankkeiden määrärahoista hanke-
kohtaisesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 100.000 euron ja sitä pienempi-
en hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja sii-
hen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. 
toimivaltuudet). 

 
4.7. Muut aineelliset hyödykkeet 

Valtuusto päättää yli 100.000 euron hankkeiden määrärahoista hanke-
kohtaisesti. 
Hankkeesta vastaava toimielin päättää 100.000 euron ja sitä pienempi-
en hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja sii-
hen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa. 

 
SIJOITUKSET 
 
4.8. Osakkeet ja osuudet 
 

Valtuusto päättää määrärahoista toimielimittäin. Toiminnasta ja hankin-
nasta vastaava toimielin päättää sille myönnettyjen määrärahojen jaosta 
kohteittain. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä 
määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. toimivaltuudet). 
 

5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen 

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, toimielimet päättävät ta-
lousarvion käyttösuunnitelmista.  
Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvi-
taan samalla määrärahojen kohdentamista on toimielinten tehtävä asianmukai-
nen muutos käyttösuunnitelmaan. 

 

6. Laskujen hyväksyminen ja maksatus 

Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa valtuuston hyväk-
symän kunnan hallintosäännön taloudenhoitoa koskevia määräyksiä sekä kun-
nanhallituksen ja talousjohtajan ko. johtosäännön perusteella antamia ohjeita. 
Hankintatilauksia ei voi tehdä eikä laskuja voi hyväksyä varmistamatta sitä että 
asianomaiset määrärahat em. mainittujen säännösten mukaan ovat olemassa. 
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7. Talousarvion toteuttaminen, työohjelmien ja toiminnallisten tavoitteiden 

seuranta  

Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahanmenoistaan ja tuloistaan perus-
tuen toteutuvaan toimintaan ja työohjelmiin. Toimialojen on huolehdittava siitä, 
että laskenta-, kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut -yksiköllä on maksuvalmius-
suunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä. 
Seuranta:  
Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaatti-
sesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien, tavoitteiden ja työohjelmien to-
teutumista. 
Tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsa-
uksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä. Osavuosikatsauksissa esite-
tään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan 
miten tavoitteet ovat toteutuneet. 
Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ra-
portoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-
elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä toimie-
limittäin ja tulosalueittain. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste 
määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan miten tavoitteet ovat toteu-
tuneet. Mikäli tavoitteisiin tulee talousarviovuoden aikana muutostarpeita, kun-
nanhallituksen on saatettava muutokset valtuuston käsiteltäviksi. 
Tarkastuslautakunta antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumi-
sesta kunnanhallituksen vahvistamasta toimintakertomuksesta ja tilinpäätök-
sestä. 
Yksiköiden työohjelmia seurataan samanaikaisesti toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden yhteydessä ja niistä raportoidaan sille toimielimelle, joka on 
ne hyväksynyt. 
Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden tulee järjestää palvelut sekä kehittää 
toimintaansa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutoimintojen kehittä-
mishankkeita toteutetaan projekteina, joiden onnistumista yhteistyökomitea 
seuraa. 
Kunnan johtoryhmä (JR) seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. 
 

8. Toimikuntien ja työryhmien asettaminen  
 
Kunnanhallitus päättää toimikunnista ja luottamushenkilöitä sisältävistä työryh-
mistä. Viranhaltijatyöryhmien asettamisessa noudatetaan kunnan hallintosään-
töä. 
Lautakunta voi perustaa tilapäisiä työryhmiä omalla toimialallaan.  

 
 
9. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus  

 
Määrärahat vahvistetaan kunkin toimielimen käyttösuunnitelmassa. 
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Yksiköiden tulee tehdä ohjeelliset henkilöstön kehittämisohjelmat helmikuun 
loppuun mennessä. Koulutuksen toteutumista raportoidaan henkilöstökerto-
muksessa. 
Viranhaltijain ja työntekijäin työmarkkinakoulutusta koskevat palkalliset virkava-
paudet (työjakso ei keskeydy) myöntää henkilöstöjohtaja ao. esimiesten esityk-
sestä. Palkkaus ja sijaisuuskustannuksista vastaa se yksikkö, johon koulutetta-
va kuuluu. Työmarkkinakoulutuksesta aiheutuvat kustannukset (ateriakorvaus, 
päiväraha, majoittumiskorvaus) kirjataan yhteistoimintajärjestelmien lasken-
tayksikölle. 
 

10. Urakka- ja suunnittelusopimuksista päättäminen 
 
Urakka- ja suunnittelusopimuksista päättää kunnanhallitus, lautakunta tai vi-
ranhaltija. Päätäntävaltuudet ilmenevät tämän talousarviokirjan kohdasta "Kun-
nanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet". 
 

11. Hankinnat 
 
Hankinnoissa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä yleisohjeita sekä tä-
män talousarviokirjan kohdassa "Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhalti-
joiden toimivaltuudet" esitettyjä ohjeita ja muita kunnanhallituksen antamia 
hankintatoimen määräyksiä. 
 

12. Talonrakentaminen 
 
Teknisen lautakunnan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seuranta-
kauden työohjelmat, tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna 
suoritettavista kunnan talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle 
tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumi-
sesta. 
Talonrakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kun-
nanhallituksen 6.9.2004 § 401 hyväksymiä ohjeita. 
 

13. Kunnallistekniikan rakentaminen  
 
Tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman tammikuussa 
ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tie-
doksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen 
kauden toteutumisesta. 
 

14. Kiinteistöjen sekä liikenne- ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja 
hoito  
 
Teknisen lautakunnan tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen vahvistaa kiin-
teistöjen, liikenne-, puisto- ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapi-
don taso-ohjeet talousarviomäärärahojen puitteissa. 
 
Palveluyksiköiden, joiden käytössä on rakennuksia ja muita kiinteistöjä, tulee 
olla yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Kiinteistöjen hoitoon liittyvistä asiois-
ta antaa ohjeet tekninen lautakunta ja tilakeskus. 
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15. Osayleis- ja asemakaavoitus  

 
Kuntakehityslautakunta hyväksyy alkuvuoden työohjelman tammikuussa ja 
saattaa päätöksensä tiedoksi kunnanhallitukselle. Kaavoituksen työohjelman 
toteutuminen raportoidaan osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. 
 
 

16. Kokous- ym. palkkioiden maksaminen 
 
Kokous- ym. palkkiot ja korvaukset maksetaan pääsääntöisesti neljännesvuo-
sittain. Toimielimen, jolla on vain joitakin kokouksia vuodessa, kokous- ym. 
palkkiot ja korvaukset on tarkoituksenmukaista maksaa vain kerran vuodessa. 
 

17. Maksut ja taksat 
 
Kunnanhallituksella on oikeus tehdä taksatarkistuksia valtuuston antamien oh-
jeiden ja päätösten antamissa rajoissa siten, että toimielimille valtuuston vah-
vistamat tulot toteutuvat. 
 

18. Jatkodelegointi 
 
Valtuusto oikeuttaa vahvistettujen määrärahojen ja ohjeiden puitteissa toimieli-
met käyttösuunnitelmiaan hyväksyessään antamaan käyttösuunnitelman toteut-
tamista varten alaisilleen viranhaltijoille tarpeelliset toimivaltuudet. 
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KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 
TOIMIVALTUUDET VUONNA 2013 (Johtosääntöjen lisäksi annetut toimintavuoden yleiset 
toimintavaltuudet) 
 
 
1. Kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien hankkiminen kunnalle  
 

Kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja 
osuuksien hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä hankinnassa ei ylitä 
340.000 euroa ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. 
 
 

2. Rakennustonttien luovuttaminen  
Kunnanhallituksen toimivaltuudet on määritelty kunnanhallituksen 
johtosäännössä sekä kunnanjohtajan, kuntakehitysjohtajan ja 
kiinteistöinsinöörin toimivaltuudet hallintosäännössä. 
 

 
3. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen  

Kunnanhallituksella on oikeus rakennuspaikkojen ja tonttien vuokralle 
antamiseen, kun valtuusto on vahvistanut vuokrausperusteet. 
Kunnanhallituksella on oikeus määräämillään ehdoilla antaa vuokralle 
viljelysmaat, viljelyspalstat yms. sekä toimitilat ja asunnot, jos ne eivät johto- 
tai muun säännön perusteella kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan 
toimivaltaan. 
Kunnanhallituksella on oikeus määräämillään ehdoilla päättää kiinteän 
omaisuuden vuokralle ottamisesta. 
Tilakeskus päättää hallinnassaan olevien ja hallintaan tulevien (ei toimialojen 
hallinnassa olevien) tilojen vuokraamisesta ja vuokralle ottamisesta. 

 
 
4. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen  

Kunnanhallituksella on oikeus kunnan saatavien ja kunnalle tulevien 
suoritusten vakuuksien hyväksymiseen, valvomiseen, muuttamiseen ja 
vapauttamiseen.  
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti talousjohtaja päättää 
myönnettyjen lainojen väliaikaisista vakuuksista ja asuntotoimenpäällikkö 
kuntalaisille asuntojen hankintaa varten annettujen lainojen vakuuksista. 

 
 

5. Velkasaneerausohjelmaehdotusten  ja aravalainoitetun asunnon tappiollisen 
kaupan hyväksyminen 

Talousjohtaja voi hyväksyä kunnan puolesta velkasaneerausohjelmat sekä 
asuntotoimenpäällikön esittelystä aravalainoitettujen asuntojen kaupat, joista 
kunnalle ja valtiolle voi tulla luottotappiota. Päätösten tulee perustua 
asiakohtaiseen riskianalyysiin ja kaupan hyväksymisellä ehkäistään 
lainarästien lisääntyminen. Luottotappion määrä riskianalyysin mukaan 
kunnan ja valtion vastuut huomioiden saa olla enintään 70.000 euroa. 
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6. Pysyväisluontoiset uudet kuluavaukset 

Sellaiset käyttösuunnitelmiin kuulumattomat toimintojen muutokset, joista seuraa 
kustannuksia yli talousarviovuoden, on saatettava toimielimen kautta 
kunnanhallituksen käsittelyyn, ennen kuin toiminta aloitetaan. 

 

7. Henkilöstön palkkaaminen 

Palkkaamisessa tulee noudattaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/03), 
hallintolain ja hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto perustaa virat ja hyväksyy 
henkilöstösuunnitelman.  

 
 

8. Maksuvalmiusluoton ottaminen ja kassavarojen sijoittaminen  
Kunnanhallituksella on oikeus kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ottaa 
maksuvalmiusluottoa talousarviovuonna 50.000.000 euroon saakka yleisillä 
luotonantoehdoilla, jotka voidaan toteuttaa myös kuntatodistuksilla. Talousjohtaja 
päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta ja yksittäisistä luotoista 
kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kassatilanteesta raportoidaan 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. 

 
 

9. Talonrakennushankkeet 
Kukin talonrakennushanke tulee käsitellä yleensä yhtenä kokonaisuutena. 
Vuosikorjaus- ja peruskorjaushankkeet voidaan perustellusta syystä kuten 
työllisyysnäkökohtien vuoksi jakaa pienempiin osaurakoihin. Jäljempänä mainitut 
euromääräiset toimivaltarajat ovat hankekohtaiset. 

 
9.1. Hankesuunnitelmat 

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksestä 
talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmat kun hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat enintään 2.000.000 euroa. Yli 2.000.000 euron hankkeiden osalta 
hankesuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. 
 

 9.2. Suunnittelusopimukset 
Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennushankkeiden 
suunnittelusopimukset. 
Lautakunta voi delegoida ratkaisuvaltaa hankkeen vetäjänä toimivalle 
viranhaltijalle. 

 
9.3. Luonnospiirustukset  

Teknisellä lautakunnalla on oikeus hyväksyä talonrakennus-  
hankkeen luonnospiirustukset kun hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat enintään 2.500.000 euroa ja kunnanhallituksella kun kustannukset ovat yli 
2.500.000 euroa. Ennen piirustusten hyväksymistä on hankittava sen 
toimielimen lausunto, jonka käyttöön rakennettava kiinteistö tulee. 

 
9.4. Pääpiirustukset  

Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeiden pääpiirustukset.  
Lautakunta voi delegoida ratkaisuvallan alaiselleen viranhaltijalle. 
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 9.5. Urakkasopimukset  
Kunnanhallitus hyväksyy talonrakennushankkeidenurakkasopimukset 
niissä tapauksissa, kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 
2.500.000 euroa. Urakkasopimukset hyväksyy tekninen lautakunta 
2.500.000 euroa ja sitä pienemmistä hankkeista. Lautakunta voi 
delegoida ratkaisuvaltaa viranhaltijalle. 

 
9.6. Lisätyöt  

Talonrakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä päättää tekninen 
lautakunta kun kokonaiskustannukset ovat enintään 500.000 euroa.  
Lautakunta voi delegoida ratkaisuvaltaa viranhaltijalle. 
Muissa tapauksissa asian ratkaisee kunnanhallitus. 
 
Lisätöiden hyväksymisen edellytyksenä on, että hankkeen 
toteuttamiseen varattu määräraha on riittävä. 
 

 
10. Kunnallistekniikan rakentaminen  

Kukin kunnallistekninen rakennushanke tulee yleensä käsitellä 
yhtenä kokonaisuutena. Jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltarajat 
ovat hankekohtaiset. Tekninen lautakunta voi perustellusta syystä jakaa 
hankkeen osiin hyväksyessään kunnallisteknisten töiden rakennusohjelman. 

 
10.1. Suunnitelmat  

Kunnallisteknisten töiden suunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. 
 

10.2. Suunnittelusopimukset 

Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelusopimukset. Tekninen 
lautakunta voi delegoida ratkaisuvaltaa hankkeen vetäjänä toimivalle 
viranhaltijalle. 
 

10.3. Urakkasopimukset  
Kunnanhallitus hyväksyy yli 1.000.000 euron sopimukset. 1.000.000 
euron ja sitä pienemmät sopimukset hyväksyy tekninen lautakunta.  
 
Lautakunta voi delegoida ratkaisuvaltaa viranhaltijalle. 

 
 

10.4. Lisätyöt  
Kunnallisteknisten rakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä päättää 
tekninen lautakunta, kun kokonaiskustannukset ovat enintään 500.000 
euroa. 
 
Lautakunta voi delegoida ratkaisuvaltaa viranhaltijalle. 
 
Muissa tapauksissa asian ratkaisee kunnanhallitus. 
 
Lisätöiden hyväksymisen edellytyksenä on, että hankkeen 
toteuttamiseen varattu määräraha on riittävä. 
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11. Edustus-, neuvottelu-, tiedotus- yms. tilaisuudet  
Kunnanjohtaja päättää talousarviossa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen 
puitteissa kunnan edustus-, neuvottelu-, tiedotus- yms. tilaisuuksien järjestämisestä. 
Toimialajohtaja, tulosalueen ja tulosyksikön esimies päättää talousarviossa tähän 
tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa vastuualueensa edustus-, 
neuvottelu -, tiedotus- yms. tilaisuuksien järjestämisestä. 

 
12. Käyttötalouteen liittyvät hankinnat  

 
Kunnanhallitus päättää yleisjohdon ja konsernipalvelujen sekä toimialojen 
yhteisistä hankinnoista, joiden arvo on yli 100.000 euroa. 
Kunnansihteeri päättää yhteisistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 
100.000 euroa. 
Lautakunta päättää toimialallaan hankinnoista, joiden arvo ylittää 100.000 
euroa. Yleisjohdon ja konsernipalvelujen osalta vastaava päätösvalta on 
kunnanhallituksella. Toimielin voi delegoida toimivaltaansa edelleen. 
Toimialajohtaja päättää toimialallaan 20.000 euron – 100.000 euron 
hankinnoista. Yleisjohdon ja konsernipalvelujen osalta vastaava päätösvalta 
on kunnanjohtajalla. Toimialajohtaja ja kunnanjohtaja voivat delegoida 
toimivaltaansa edelleen. 

Tulosalueen tai tulosyksikön esimies päättää em. hankinnoista, kun 
hankinnan arvo on alle 20.000 euroa. 
Talousjohtaja päättää hallintosäännön nojalla kaikista kunnan leasing- ym. 
rahoitussopimuksista, jotka liittyvät irtaimen omaisuuden hankintaan. 

 
 

13. Suunnittelu- ja tutkimussopimukset  
Kukin suunnittelu- ja tutkimushanke tulee käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena ja jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltarajat ovat 
hankekohtaiset. 
Käyttötalouteen liittyvistä suunnittelu- ja tutkimussopimuksista yli 200.000 
euron sopimusten osalta päättää kunnanhallitus ja enintään 200.000 
euron suuruisista sopimuksista päättää ao. lautakunta. Kunnanjohtaja 
päättää toimialajohtajan esityksestä talousarviomäärä-rahojen rajoissa 
käyttötalouteen liittyvistä enintään 100.000 euron suunnittelu- ja 
tutkimussopimuksista. Toimialajohtajat ja kuntakehitysjohtaja päättävät 
enintään 50.000 euron ja tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet 
enintään 10.000 euron suunnittelu- ja tutkimussopimuksista. 

 
14. Käyttötalous- ja investointihankkeet, joihin on saatu julkista rahoitusta 
 

Toimialojen saadessa julkista rahoitusta käyttötalous- tai 
investointihankkeisiin, on hankkeiden kustannusseuranta ja raportointi 
rahoittajalle vastuutettava hankkeen projektipäällikölle. Projektipäällikön 
on toteutettava kustannusseuranta, maksatushakemusten teko ja 
hankkeen dokumenttien arkistointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 
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15. Rakennusten tai alueiden tilapäinen vuokraus  
Tekninen johtaja päättää kunnan omistuksessa tai hallinnassa olevien 
katualueiden, puistojen ym. yleisten alueiden vuokraamisesta tilapäiseen 
tarkoitukseen kuten juhlaa, näyttelyä tai varastointia varten. 
Tilakeskuksen päällikkö päättää kunnan omistuksessa olevien 
rakennusten ja alueiden vuokraamisesta tilapäiseen tarkoitukseen kuten 
juhlaa, näyttelyä, varastointia tms. varten, lukuun ottamatta toimielinten 
oman päätösvallan piiriin kuuluvia alueita ja kiinteistöjä. 
Kunnantalon edellä mainitusta käytöstä päättää kunnansihteeri. 

 
16. Rakennusten kunnossapito ja hoito 

Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja tilakeskuksen päällikkö päättävät 
9. kohdassa määritellyin valtuuksin rakennusten kunnossapitoon 
liittyvistä vuosi- ja peruskorjaustöistä. Näistä töistä ovat tilakeskus ja 
käyttäjätoimiala yhteisesti sopineet talousarvion laadinnan yhteydessä. 
Talousarviossa on varattu näihin töihin määrärahat. Käyttäjätoimialat ja 
tekninen toimi valmistelevat yhdessä työohjelmat. 
 
Rakennusten käyttäjätoimialat päättävät käytössään olevissa tai käyttöönsä 
otettavissa rakennuksissa ja huoneistoissa tehtävistä muutostöistä, jotka 
johtuvat toiminnallisista syistä. Tilakeskus toteuttaa nämä muutostyöt ja 
laskuttaa niistä käyttäjätoimialaa. 
 
Rakennusten ja tilojen hoitovastikkeet hyväksytään toimialojen ja 
tilakeskuksen yhteisissä neuvotteluissa ja vahvistetaan 
talousarviokäsittelyssä. 

 
 
 

17. Vahingonkorvaukset  

Toimielinten ja tulosyksiköiden esimiesten tulee valvoa kunnan etua ja hakea 
korvausta ensi sijassa vahingon aiheuttajalta. 
Kunnan ulkopuoliselle aiheutetussa vahingossa toimialajohtaja päättää 
vahingonkorvauksen myöntämisestä 10.000 euroon asti. Yli 10.000 euron 
vahingosta päättää ao. lautakunta tai kunnanhallitus.  

 

17.1. Haittakorvaus 

Tekninen johtaja päättää 10.000 euroon asti kunnan rakentamisen tai muun 
toiminnan aiheuttamien haittojen korvaamisesta, joita ei muiden säännösten nojalla 
korvata. Yli 10.000 euron korvaamisesta päättää tekninen lautakunta. 
 
 

18. Irtaimen omaisuuden myynti  

Kunnanjohtajalla, talousjohtajalla, kunnansihteeri ja toimiala-johtajilla on oikeus 
päättää enintään 10.000 euron suuruisista myynneistä. Tätä suuremmista 
myynneistä päättää ao. lautakunta tai kunnanhallitus.  
Kunnanhallituksella on oikeus myydä kunnan omistamia osakkeita ja osuuksia 
ilman valtuuston periaatepäätöstä, jos kauppahinta on enintään 2.000.000 euroa. 
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19. Puutavaran ja maa-ainesten myynti  

Teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää puutavaran ja maa-ainesten 
myynnistä 100.000 euroon asti. Tekninen johtaja päättää enintään 10.000 
euron puutavara ja maa-aineserien myynnistä. Muutoin myynneistä päättää 
kunnanhallitus. 

 
 
20. Päätöksen teko 

Viranhaltijapäätös tehdään viranhaltijapäätösarkistoon (VIPS -järjestelmään) 
yli 4.000 euron tai sitä suuremmista käyttöomaisuus- hankinnoista ja 
kulupäätöksistä. Muutoin päätökseksi riittää laskun hyväksyminen. 
Kilpailutetuista hankinnoista on aina tehtävä valituskelpoinen päätös.  

 
 

21. Päätöspöytäkirjan pitäminen  
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät kirjalliset päätökset toimitetaan 
ao. lautakunnalle ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset 
kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavaan mahdolliseen kokoukseen.  
 
Päätökset (lukuun ottamatta sairaus- tai vuosilomapäätöksiä) arkistoidaan aina 
viranhaltijapäätösarkistoon. 
 
Sairaus- ja vuosiloma haetaan esimieheltä Web-tallennuksen kautta. 
Lääkärintodistukset jäävät ko. yksikön lähiarkistoon. Yli 1+9 päivää kestävästä 
sairauslomasta sairauslomatodistukset sekä työntekijän täyttämä 
päivärahahakemus toimitetaan palkkasihteerille päivärahahakemusta varten. 
  

 
  
22. Päätösvallan delegointi 

Valtuusto oikeuttaa asianomaisen toimielimen ja viranhaltijan oman 
toimivaltansa puitteissa delegoimaan päätösvaltaansa toimielimen 
toiminnasta vastuullisille viranhaltijoille toimenkuvan hyväksymisen 
yhteydessä.  

 
Toimielinten ja viranhaltijoiden johtosääntöjen nojalla tekemät päätökset, 
jotka koskevat oman päätösvallan delegointia, tulee tallentaa VIPS -
järjestelmään delegointipäätösten luokkaan. 
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TUUSULAN VÄESTÖSUUNNITE VUOSILLE 2012 - 2021 
 
 

Kehitys vuonna 2011  
 
Vuonna 2011 Tuusulan asukasluku kasvoi 453 asukkaalla (1,2%). 
Asukasluvun kasvu oli samaa luokkaa kuin vuonna 2010, jolloin kasvu oli 448 
asukasta (1,2%). Vuonna 2009 väkiluvun kasvu oli 380 (1%), joka on pienin 
kasvu sitten vuoden 2005. Vuosina 1996-2011 vuosikasvun keskiarvo oli 
1,7%. Suurinta kasvu oli vuosina 1999-2001 (2,5-3%). 

 
Lapsia syntyi 426, joka on 15 vähemmän kuin vuonna 2010, mutta samaa 
luokkaa kuin vuonna 2007. Kuolleiden määrä laski edellisvuoden 214:sta 
191:een ollen samalla tasolla kuin vuosina 2008-2009.  
 
Muuttovoitto oli 146 henkeä. Se on samaa tasoa kuin vuonna 2010 (166), ja 
2008 (148). Vuonna 2009 muuttovoitto oli ennätysalhainen (85). Luvut ovat 
pieniä aiempiin vuosiin verrattuna (2007: 288, 2006: 258).  
Asuntoja valmistui 224, joka on n. 24 % vähemmän kuin vuonna 2010. 
 
Kunnan väkiluvun kasvu ylitti vuoden 2011 ennusteen ainoastaan 3 
asukkaalla ja kunnassa oli vuoden 2011 lopussa 37 667 asukasta. 

  
Väestösuunnitteen toteutuminen ikäryhmittäin: 
  

Ikä 
Toteutunut  
31.12.2011 

Suunnite 
31.12.2011 

Toteutunut – suunnite 

 
0-6v 

 
3491 

 
3526 

 
-35 

7-12v 3395 3394 1 
13-15v 1710 1705 5 
16-18v 1722 1710 12 
19-64v 22579 22541 38 
65-74v 3072 3077 -5 
75-84v 1322 1333 -11 
85v- 376 377 -1 
Yht. 37667 37664 3 

 
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin erotus väestösuunnitteen ja toteutuneen 
väkiluvun välillä on 19-64 -vuotiaissa, joiden osalta väestön kasvu oli 38 
henkilöä suunnitetta suurempi. Tässä ryhmässä 35-39 -vuotiaita oli 114 
henkilöä ennustettua enemmän ja 45-49 -vuotiaiden määrä ylitti suunnitteen 
65 henkilöllä. Toisaalta 40-44 -vuotiaiden määrä jäi 58 henkilöä alle 
suunnitteen.  
 
Alueellisesti väestöennuste ylittyi selvimmin Riihikalliossa (153). Ennuste 
alittui eniten Hyrylän keskustassa (-93) ja Lahela-Vaunukankaalla (-41). 
Poikkeamat selittyvät pääasiassa asuntorakentamisen ajoittumisella 
ennakointeihin nähden. 
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  Jokela Kellokoski Vanhakylä Rusutjärvi 

   ennuste toteutunut ennuste toteutunut ennuste toteutunut ennuste toteutunut 

0-2v 252 250 194 198 56 52 40 29 
3-6v 364 373 298 280 76 74 72 67 

7-12v 610 606 435 433 128 134 111 116 
13-15v 276 278 245 245 63 61 63 63 
16-18v 285 291 236 240 56 61 56 57 
19-24v 347 323 232 202 73 71 48 39 
25-64v 3431 3 451 2595 2 630 759 755 645 641 
65-74v 459 457 379 379 113 113 84 84 

75v- 259 255 176 174 65 61 45 42 
SUMMA 6284 6 284 4790 4 781 1388 1 382 1164 1 138 
Toteutunut - 
ennuste 0   -9   -6   -26 

         

         
  Hyrylän keskusta Riihikallio Rantatie-Mattila 

Lahela-
Vaunukangas 

  ennuste toteutunut ennuste toteutunut ennuste toteutunut ennuste toteutunut 

0-2v 306 296 188 191 158 165 190 198 
3-6v 429 406 218 232 202 204 301 307 

7-12v 649 640 318 339 370 370 568 551 
13-15v 302 301 171 182 179 177 289 279 
16-18v 342 335 191 197 177 176 266 261 
19-24v 427 456 270 286 225 241 189 163 
25-64v 4471 4 415 2494 2 572 2285 2 265 2706 2 719 
65-74v 758 749 412 412 351 361 311 306 

75v- 562 555 163 166 216 219 117 113 
SUMMA 8246 8 153 4424 4 577 4163 4 178 4938 4 897 
Toteutunut - 
ennuste -93   153   15   -41 

         

           Nahkela Ruotsinkylä Muu   
   ennuste toteutunut ennuste toteutunut ennuste toteutunut   
 0-2v 16 16 38 31   4   
 3-6v 30 30 77 74   14   
 7-12v 44 44 141 135   27   
 13-15v 35 35 63 62   27   
 16-18v 28 27 60 56   21   
 19-24v 14 13 49 52   33   
 25-64v 281 271 668 659   320   
 65-74v 58 64 117 113   34   
 75v- 27 24 62 59   30   
 SUMMA 533 524 1274 1 241 459 510   
 Toteutunut - 

ennuste -9   -33   -49   
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Suunnitemalli ja lähtötiedot 
 

Tuusulan kunnan väestösuunnite on laadittu kunnan omalla ohjelmalla. 
Kaksivaiheisen ohjelman ensimmäisessä vaiheessa ennustetaan kuntatasolla 
väestön ikärakenne vuosille 2012- 2021. Väestön vuosittaisen 
kokonaiskasvun määrä perustuu pääasiassa arvioon asuntotuotannon 
määrästä kunakin suunnitevuotena. Suunnitteessa oletetaan uuden asunnon 
tuovan väestön kasvua keskimäärin kertoimen 1,5 mukaisesti, eli yksi asunto 
tuo kuntaan 1,5 uutta asukasta. Viime vuonna käytettiin kerrointa 1,4. 
Asukasluvun kasvussa on mukana syntyneiden enemmyys, kuntien välinen 
muuttoliike sekä nettomaahanmuutto. Ohjelman toinen vaihe jakaa 
suunnitejakson väestön kasvun kymmenelle suunnittelualueelle.  
 
Koko kunnan suunnitteen lähtötilanteena on vuoden 2011 lopun väestö iän ja 
sukupuolen mukaan. Muut lähtötiedot ovat syntyvyys, kuolleisuus ja 
muuttoliike.  
 
- Syntyvyys perustuu Tilastokeskuksen laskemaan seudulliseen 

ikäryhmittäiseen hedelmällisyyteen. Koko maan keskimääräinen 
kokonaishedelmällisyysluku on 1,83 eli kunkin naisen 
elinaikanaan synnyttämä lapsimäärä on keskimäärin 1,83. 
Uudellamaalla luku on 1,65.  

 
- Kuolleisuus perustuu Tilastokeskuksen laskelmiin 

kuolleisuuskertoimista. Miehillä 0-vuotiaan ennakollinen 
elinajanodote oli 77,2 ja naisilla 83,5 vuotta. 0-vuotiaan 
elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias 
eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. 

 
- Muuttoliikkeessä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Kunta on 

käyttänyt tässä ennusteessa muuttoliikkeen keskiarvoa viideltä 
viime vuodelta. Kunnan sisäinen muuttoliike ei ole ennusteessa 
mukana, koska sen riittävän hyvä mallintaminen ja käyttö ei ole 
realistista.  

 
Alueellisen väestösuunnitteen pohjana on kunkin alueen nykyväestön 
ikärakenne ja alueittainen vuosittainen asuntorakentaminen. 
Asuntorakentamisen tietoja ja tulevaisuutta on valmisteltu työryhmässä, joka 
on koonnut asunto- ja kaavoitusohjelmista tiedot lähivuosien 
rakentamismääristä, oletukset ennustekauden loppujaksolle alueittain ja 
arvioinut niiden todennäköistä toteutumista. Osa-alueiden kasvuun vaikuttaa 
rakentamisen lisäksi kunkin alueen olemassa oleva asuntokannan rakenne ja 
ikä.  
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Suunnite vuosille 2012- 2021 
 
Väestön ennustetaan kasvavan vuosina 2012- 2021 noin 9600 asukkaalla. 
Edellisessä vuosien 2011-2020 suunnitteessa 10 vuoden kasvuksi arvioitiin 
8300 asukasta ja vuosien 2010-2019 suunnitteessa 9000 asukasta. 
Vuositasolla kasvun on ennakoitu olevan vuoteen 2018 saakka pienempää tai 
samaa tasoa kuin edellisessä suunnitteessa ja vuosina 2019-2021 edellistä 
suunnitetta suurempaa. Vuosittain kasvu vaihtelee ennustejaksolla 100 ja 
1400 asukkaan välillä.  
 
Vuosittaisen kasvuodotuksen kohoaminen edelliseen väestösuunnitteeseen 
nähden selittyy muun muassa sillä, että valmistuvia asuntoja oletetaan olevan 
tämän suunnittelukauden sisällä hieman aikaisempaa enemmän. 
Väestösuunnitetta ajatellen uuden asunnon oletetaan tuovan kuntaan uutta 
väestöä kertoimen 1,5 mukaisesti, eli yksi asunto tuo kuntaan 1,5 uutta 
asukasta. Kerroin 1,5 on valittu siitä syystä, että kerrostalorakentamista 
sisältyy ennusteeseen suunnittelukaudella suhteessa runsaammin kuin 
aikaisempina vuosina. Kerrostalorakentaminen tuo kuntaan asuntoa kohden 
vähemmän asukkaita kuin pientalorakentaminen. Vuonna 2011 uusi asunto toi 
kuntaan keskimäärin 2,0 asukasta, mikä on yli 2000-luvun keskiarvon (1,7). 
 
Rakentamisen huippuvuodeksi ennustetaan vuosia 2018 ja 2019 ja silloin 
myös väestönkasvun oletetaan olevan voimakkainta.  Asuntorakentamisen 
arvioidaan jatkuvan vilkkaana suunnittelukauden loppuun saakka pääasiassa 
Rykmentinpuiston rakentumisesta johtuen. 
 
Väestön kasvu ikäryhmittäin:  
 
 

Ikä 
 

Väestö 31.12.2011 2021 Kasvu 2012-2021 

0 - 2 v 
 

1430 1964 
 

534 
3 - 6 v 

 
2061 2676 

 
615 

7 - 12 v 
 

3395 3861 
 

466 
13 - 15 v 

 
1710 1757 

 
47 

16 - 18 v 
 

1722 1736 
 

14 
19 - 24 v 

 
1880 2695 

 
815 

25 - 64 v 
 

20699 24747 
 

4048 
65 - 74 v 

 
3072 4397 

 
1325 

75 v - 
 

1698 3454 
 

1756 
Yhteensä 

 
37667 47287 

 
9620 
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Väestön kasvu suunnittelualueittain: 
 

       

  

 Väestö 
31.12.2011 2021             

Kasvu  
2011 -2021 

Suhteellinen 
kasvu 

       Jokela 
 

6284 8037 
 

1753 1,28 
Kellokoski 4781 5529 

 
748 1,16 

Vanhakylä 1382 1378 
 

-4 1,00 
Rusutjärvi 

 
1138 1163 

 
25 1,02 

Hyrylän keskusta 8153 12000 
 

3847 1,47 
Riihikallio 

 
4577 5758 

 
1181 1,26 

Rantatie-Mattila 4178 4585 
 

407 1,10 
Lahela-
Vaunukangas 4897 6563 

 
1666 1,34 

Nahkela 
 

524 519 
 

-5 0,99 
Ruotsinkylä 1241 1229 

 
-12 0,99 

Muu väestö 510 526 
 

16 1,03 

       Yhteensä 
 

37665 47287 
 

9622 1,26 
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TUUSULAN KUNTA

KOKO KUNNAN VÄESTÖSUUNNITE 31.12.2011 - 2021

Ennusteen lähtövuosi 2011

Ennusteen lähtöväkiluku 37667

Lähtövuosi Ennustevuodet

Ikäryhmä 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 434 445 443 451 470 497 530 563 596 623 643

1 487 449 464 474 487 514 541 575 608 633 658

2 509 499 465 491 505 526 553 582 616 641 664

3 506 520 515 490 520 541 562 590 619 646 668

4 497 517 535 537 517 553 574 596 624 646 671

5 519 507 530 556 562 547 583 605 626 649 669

6 539 526 517 546 575 586 571 608 629 646 667

7 590 543 532 528 560 592 603 589 626 644 659

8 573 594 549 542 540 575 607 619 604 638 655

9 598 574 596 555 550 551 586 619 630 612 645

10 545 599 576 602 562 560 560 596 628 637 619

11 577 546 601 582 609 572 570 571 606 636 644

12 512 575 545 603 585 614 577 575 576 609 638

13 573 508 572 545 604 587 617 580 578 577 609

14 582 568 504 570 544 605 588 618 581 577 576

15 555 573 560 498 565 540 601 585 614 576 572

16 578 546 565 554 494 563 538 599 583 610 571

17 590 567 536 559 550 492 561 537 598 579 606

18 554 561 540 514 539 534 476 545 521 579 559

19 479 500 510 497 474 505 499 443 512 482 538

20-24 1401 1458 1545 1674 1788 1895 2008 2102 2118 2163 2157

25-29 1604 1612 1659 1785 1944 2148 2329 2508 2667 2746 2800

30-34 2322 2263 2245 2305 2409 2574 2743 2926 3105 3232 3333

35-39 2905 2827 2772 2770 2802 2882 2977 3095 3224 3330 3428

40-44 3050 3014 2982 2977 2987 3026 3071 3131 3202 3261 3322

45-49 3152 3108 3074 3063 3064 3083 3105 3135 3170 3197 3225

50-54 2666 2732 2784 2835 2882 2932 2976 3018 3057 3082 3104

55-59 2481 2487 2510 2552 2602 2661 2718 2774 2826 2867 2901

60-64 2519 2474 2443 2434 2439 2460 2489 2525 2565 2600 2634

65-69 1828 1938 2019 2083 2136 2183 2226 2267 2307 2343 2377

70-74 1244 1335 1431 1526 1615 1700 1776 1846 1910 1967 2020

75-79 794 860 930 1006 1085 1166 1246 1325 1401 1473 1541

80-84 528 554 587 628 674 726 782 842 903 965 1028

85-89 268 294 318 343 370 399 431 465 503 542 584

90- 108 126 143 161 178 196 215 234 256 278 302

SUMMA 37667 37797 38097 38837 39787 41087 42387 43787 45187 46287 47287

Ikäryhmätulostus

0-2v 1430 1393 1373 1416 1462 1538 1624 1720 1820 1897 1964

3-6v 2061 2071 2096 2130 2174 2227 2289 2399 2499 2587 2676

7-12v 3395 3431 3400 3412 3407 3465 3503 3567 3669 3776 3861

13-15v 1710 1649 1635 1613 1712 1732 1806 1783 1773 1730 1757

16-18v 1722 1674 1641 1627 1582 1588 1575 1681 1702 1768 1736

19-24v 1880 1957 2054 2171 2263 2400 2507 2544 2629 2645 2695

25-64v 20699 20516 20468 20721 21129 21766 22407 23113 23816 24315 24747

65-74v 3072 3273 3449 3609 3751 3883 4002 4113 4217 4310 4397

75v- 1698 1834 1979 2138 2307 2487 2674 2866 3062 3258 3454

37667 37797 38097 38837 39787 41087 42387 43787 45187 46287 47287
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HANKELUETTELO 
 
Kohteet on priorisoitu hankkeen kiireellisyy-
den mukaisesti kolmeen luokkaan. Kohteiden 
kuvausten lopussa on sulkeisiin merkitty 
hankkeen yhteyshenkilö. 

 

 

 

 

 

YLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAT 

Tuusulan yleiskaava 2040  
Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen ja 
oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa esite-
tään periaatteet alueiden käyttämisestä mm. 
asumiseen, työpaikkatoimintoihin ja virkistyk-
seen sekä liikenneverkon tarpeisiin. Yleis-
kaavan valmistuttua sitä tarkennetaan tarvit-
taessa osayleiskaavoilla. (Hapuoja, Heikkilä) 

Viheraluestrategia  
Tuusulan yleiskaava 2040:n yhteydessä laa-
ditaan kokonaisvaltainen viheralueiden suun-
nitelma. (Pohjola) 

FOCUS-osayleiskaava  
Maantiekylään sijoitetaan merkittävä työpaik-
ka-alue. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 
Maantiekylän ja Ruotsinkylän osayleiskaavoja 
tarkistetaan. (Hapuoja) 

Sulan ja Fallbackan työpaikka-alueen 
osayleiskaava  
Työpaikka-alueen kehittämis- ja laajentamis-
mahdollisuuksia tutkitaan oikeusvaikutteises-
sa osayleiskaavassa huomioiden mm. liiken-
nesuunnitelmat. (Hapuoja) 
 

KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013-2017 

 

YLEISSUUNNITELMAT 

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma  
Laaditaan yleissuunnitelma keskustan kehit-
tämisen suuntaviivoista, toimintojen sijoitta-
misesta ja liikenneverkon kehittämisestä. 
(Hapuoja, Heikkilä) 
 

ASEMAKAAVAT 

Etelä-Tuusula 

Anttilanranta I  

Hankkijan koetilan alueen ympäristöön laadi-
tun yleissuunnitelman pohjalta suunnitellaan 
asemakaava alueen maankäytön järjestämi-
seksi. Tavoitteena on suunnitella maisemaan 
sopeutuva ja omaleimainen asuinalue sekä 
virkistysalue pääsääntöisesti kunnan 
omistamalle alueelle. Suunnittelussa otetaan 
huomioon Tuusulanjärven kunnostukseen 
liittyvät toimenpiteet. (Honkanen)  

Anttilanranta II  

Paijalan koulun ja järven väliselle peltoalueel-
le kaavoitetaan pientaloalue, tavoitteena mai-
semaan sopeutuva ja omaleimainen asuin-
alue sekä virkistysalue. Tehdään Anttilanran-
ta I –kaavan yhteydessä mahdollisuuksien 
mukaan. Suunnittelussa otetaan huomioon 
Tuusulanjärven kunnostukseen liittyvät toi-
menpiteet.  
(Honkanen) 

Aropelto  

Keskustan täydennysrakentamishanke.  
(Ristimäki) 

Autiorinne  

Asuinalueen laajennus keskustan tuntumassa 
Lahelan yleissuunnitelman pohjalta.  
(Honkanen) 

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema  

Alueen asemakaavaa ajanmukaistetaan han-
kekaavana sosiaali- ja terveysaseman laajen-
tamiseksi. (Ristimäki) 

KÄRKIHANKKEET 

Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmis-
tumiseen panostetaan ensisijaisesti. 
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Focus-liikekeskus  

Focus-osayleiskaavan pohjalta suunnitelmia 
tarkennetaan liikekeskuksen rakentamisen 
mahdollistamiseksi. (Honkanen) 

Hyryläntie-Hämeentie         

Selvitetään suuren liikerakennuksen raken-
tamismahdollisuuksia Hyryläntien ja Hämeen-
tien kulmaan. Lisäksi suunnitellaan tarvittaes-
sa Lahelanorren itäisen osan linjausta ja ka-
tuliittymiä. Ranta-alueelle suunnitellaan ja 
muilta osin selvitetään asuinkerrostalojen 
täydennysrakentamismahdollisuudet. Olevia 
kortteleita pyritään tehostamaan. (Honkanen) 

Häriskivi   

Vanhan vesitornin lähiympäristöön laaditaan 
asemakaava, jonka tavoitteena on lisätä pien-
taloasumista alueella. (Pohjola, Heikkilä)  

Kauppatie I  

Kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuk-
sia tehostaa keskustan rakentamista Hyry-
läntien varressa mm. nykyisen apteekin ja 
hautaustoimiston alueella. Alueelle suunni-
tellaan tehokasta rakentamista - asuinker-
rostaloja ja liiketilaa. Liitetään mahdollisesti 
Hyryläntie-Hämeentie –kaavaan. (Honkanen) 

Kauppatie II  

Kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuk-
sia tehostaa keskustan rakentamista.  
(Heikkilä, Honkanen) 

Kelatien työpaikka-alueen laajennus  

Tutkitaan mahdollisuuksia työpaikka-alueen 
laajentamiseksi. (Ristimäki) 

Klaavolantie - Kulloontie  

Tuusulan keskukseen liittyvälle alueelle laadi-
taan asuin- ja museorakennusten korttelialu-
eiden asemakaava, johon sisältyy Klaavon 
tilan lisäksi Klaavolan museon ja ilmatorjun-
tamuseoiden alueet. Alueen kulttuurihistorial-
liset arvot pyritään säilyttämään. (Honkanen) 

Kortteli 8021  

Nappulankadun pohjoispuolelle sijoittuvan 
keskustakorttelin kaavamuutos, jossa  
 

 
KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013-2017 
 
 
tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehok-
kuuksia sekä kerroslukua. (Heikkilä) 

Kulomäentien työpaikka-alue II  

Työpaikka-alueen laajennus Maantiekylässä, 
Kulomäentien eteläpuolella. (Honkanen) 

Lahelanpelto II  

Lahelantien itäpuolelle ja Kuusamantien sekä 
Lahelankankaan väliin kaavoitetaan uudet 
pientaloalueet yleissuunnitelman mukaisesti. 
(Pohjola, Heikkilä) 

Maantiekylä II  

Jusslan työpaikka-alueen täydennys-
rakentamista hankekaavana. (Ristimäki) 

Ristikiventien työpaikka-alueen laajennus  

Työpaikka-aluetta laajennetaan.(Ristimäki) 

Rykmentinpuisto   

Rykmentinpuiston osayleiskaavaa toteute-
taan asemakaavoittamalla osayleiskaavan 
alueitta osissa. Ensimmäisenä laaditaan län-
tinen osa, johon sisältyvät mm. hyvinvointi-
palvelukeskus ja lukion korttelit.  
(Heikkilä, Suutari-Jääskö) 

Seurakuntakeskus 

Hyrylän seurakuntakeskuksen korttelin ase-
makaavan muutos - tavoitteena on löytää 
ratkaisu uuden seurakuntakeskuksen, toimis-
totilojen ja asuinkerrostalon rakentamiseksi. 
(Pohjola, Honkanen) 
____________________________________ 

Kellokoski 

Kellokosken keskusta  

Keskustan täydennysrakentamista liike-, toi-
misto- ja asuinkortteleilla entistä kasvihuonei-
den ja nuoriso-osaston aluetta. Kaavan myö-
tä pyritään mahdollisuuksien mukaan myös 
ajanmukaistamaan jo rakennettujen kiinteistö-
jen asemakaavaa. (Suutari-Jääskö) 

Linjapuisto I  

Asemakaavan muutos. Alueella voimassa 
oleva kerrostalokaava muutetaan pientalo-
kaavaksi. (Honkanen) 
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Linjapuisto II  

Asemakaavan muutos. Alueella voimassa 
olevan asemakaavan mukaista virkistysalu-
etta muutetaan pientalokortteleiksi.  
(Ristimäki) 

Rajalinnan työpaikka-alue II    

Rajalinnan työpaikka-alueen osan muutos ja 
laajennus. (Honkanen) 
____________________________________ 
 
Jokela 

Jokelan sosiaali- ja terveysasema  

Tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa sosiaali- 
ja terveysasemaa. (Honkanen) 

Kartanon alue I ja II 

Puutarhakaupunki-ideaan liittyvä alueen 
suunnittelu on käynnissä. (Suutari-Jääskö) 

Lepola III  

Täydennetään pientaloaluetta Hyvinkään 
rajan tuntumassa. (Suutari-Jääskö) 

Ridasjärventien työpaikka-alue II         

Työpaikka-alueen laajennus (Ristimäki) 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSAYLEISKAAVAT 

Koillis-Hyrylä –osayleiskaava  
Kulloontien, Järvenpääntien, Tuusulantien ja 
Keravan rajan rajaaman alueen osayleiskaa-
van aluerajauksia tarkistetaan ja täydenne-
tään rakentamisalueiden osalta huomioiden 
mm. liikennesuunnitelmat. Osayleiskaava 
laaditaan oikeusvaikutteisena. (Heikkilä) 
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Ruotsinkylä-Myllykylä II, osayleiskaavan tar-
kistus  
Ruotsinkylään on suunnitteilla oikeusvaikut-
teinen kiviaineksen ottamistoiminnan merkit-
tävä laajennus ylijäämämaiden läjitys- ja teol-
lisuustoimintoineen. Uudenmaan 1. vaihe-
maakuntakaavassa on esitetty aluemerkintä 
kiviaineksen ottotoimintaan soveltuvasta alu-
eesta ja ylijäämämaiden läjitysalueesta. 
Ruotsinkylän-Myllykylän osayleiskaava tulee 
tarkistaa muuttuvien toimintojen mukaiseksi.  
(Saarikko) 

Tuomalan II, osayleiskaavan tarkistaminen 
Tuomalan itäisemmän osa-alueen osayleis-
kaavan tavoitteena on tutkia maankäytön 
tehostamismahdollisuuksia. Osayleiskaava-
työssä suunnitellaan vaihtoehdot alueen kyt-
kemiseksi pääliikenneväyliin. Tavoitteena on 
Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien 
välisen alueen kehittäminen seudullisesti 
merkittävänä yritysalueena, jonne voidaan 
mahdollisesti sijoittaa myös tilaa vievää 
kauppaa. Lisäksi kaavalla selvitetään aluee-
seen liittyvät teknisen huollon verkostot ja 
virkistysalueet. Laaditaan oikeusvaikutteise-
na. (Pohjola) 
 
 
 
ASEMAKAAVAT 
 
Etelä-Tuusula 

Golfkentän laajennus  

Tutkitaan golfkentän laajentamis-
mahdollisuutta ja sille johtavan ajoyhteyden 
järjestämistä. Alueelle suunnitellaan myös 
yleisiä virkistysreittejä. (Honkanen) 

Gustavelund  

Alueen asemakaavaa pyritään ajanmukais-
tamaan muuttamalla yleisten rakennusten 
korttelialuetta asuinrakennusten korttelialu-
eeksi. Alueen kulttuurihistorialliset arvot ja 
riittävä väljyys pyritään säilyttämään.  
(Honkanen) 

Jouhisarantie  

Laajennetaan Vaunukallion pientaloaluetta. 
(Ristimäki) 

 
TULOSSA OLEVAT HANKKEET 
 
Tulossa olevat hankkeet ovat kaavoi-
tushankkeita, joita valmistellaan käsi-
teltäväksi kärkihankkeiden jälkeen. 
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Moukarinkuja II  

Kaavamuutoksella tutkitaan lisärakentamisen 
edellytyksiä ja pysäköinnin uudelleen järjes-
tämistä korttelissa 32081. (Ristimäki) 

Peuranpuisto  

Selvitetään mahdollisuuksia muuttaa Riihikal-
lion keskuksen läheisyydessä olevaa virkis-
tysaluetta täydennysrakentamista varten 
asuinkortteleiksi. Lisäksi selvitetään ratkaisua 
yleisen pysäköinnin järjestämiseksi.  
(Honkanen) 

Tuuliviirinkuja  

Muutetaan yhtiömuotoinen asuntokortteli 
8071 tehokkaaksi omakotitalojen kortteliksi. 
(Honkanen) 

Urheilukeskus  

Asemakaavalla mahdollistetaan uusien toi-
mintojen sijoittaminen. (Pohjola) 
____________________________________ 
 
Jokela 

Takojan länsipuoli                  

Asuinalueen laajennus osayleiskaavan mu-
kaisesti. (Honkanen)  

Kolsan länsipuoli   

Asuinalueen laajennus osayleiskaavan mu-
kaisesti. (Honkanen) 

Perttu II  

Asuinalueen laajennus osayleiskaavan mu-
kaisesti. (Honkanen) 

Pertun koulu 

Koulun laajennuksen ja mahdollisen päiväko-
din suunnittelua sekä koulun ja lähialueiden 
liikenteellistä kehittämistä. (Honkanen) 
____________________________________ 
 
Kellokoski 

Koulutie 

Koulujen kehittämisen hankesuunnitelman 
edellyttämiä kaavallisia muutoksia. Tarpeen 
tullen myös koulujen viereisiä kortteleita ja 
katualueita muokataan. (Honkanen) 
____________________________________ 
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OSAYLEISKAAVAT 

Tuomala III, osayleiskaavan tarkistaminen  
Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tutki-
taan maankäytön tehostamismahdollisuuksia 
sekä alueen suhdetta muihin Hyrylän taaja-
man kasvusuuntiin. Lisäksi suunnitellaan 
vaihtoehdot alueen kytkemiseksi pääliikenne-
väyliin ja käydään läpi raideliikenteen hyö-
dyntämismahdollisuudet. Pääväylien yhtey-
dessä oleville alueille suunnitellaan tarvittavat 
aluevaraukset työpaikkarakentamiselle sekä 
yhdyskuntatekniselle huollolle. (Hapuoja) 
 
 
YLEISSUUNNITELMAT 

Järvenpääntien ympäristövaikutukset  
Selvitetään Järvenpääntien meluvaikutukset 
nykyiselle asutukselle ja uusien asuinaluei-
den ja rakennuspaikkojen kaavoittamiselle ja 
tutkitaan meluntorjuntamahdollisuuksia. 
Työssä huomioidaan Tuusulan keskustan 
itäpuolisten liikenneyhteyksien suunnitelmat. 
(Honkanen) 

Kiventaka  
Selvitetään mahdollisuuksia täydentää ja laa-
jentaa taajamaa sekä tarvittavia liikenne- ja 
viheryhteyksiä. (Heikkilä, Honkanen) 

Paijalan pellonlaita  
Selvitetään mahdollisuuksia täydentää ja laa-
jentaa taajamaa sekä tarvittavia liikenne- ja 
viheryhteyksiä. (Hapuoja) 
 
 
 
 
 
 
 

ODOTTAVAT HANKKEET 

Odottavat kaavahankkeet eivät ole tällä 
hetkellä aktiivisesti valmistelussa, mutta 
käynnistyvät suunnittelujakson loppupuo-
lella. 
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ASEMAKAAVAT 
 
Etelä-Tuusula 

Annivaara 

Annivaaran alueen maankäyttöä tehostetaan 
asemakaavoittamalla pientalojen korttelialuei-
ta ja virkistysalueita. (Honkanen) 

Anttilan tilakeskus  

Tarkastellaan alueen kehittämistä yleissuun-
nitelman pohjalta. (Honkanen) 

Focus-portti  

Kaavoitetaan Tuusulanväylän ja Kulomäen-
tien kulmaan liike- ja palvelutilaa, mm. tilaa 
vievän kaupan käyttöön. (Honkanen) 

Halkivaha III  

Halkivahan pientaloalueen asemakaavoitus 
jatkuu yksityisten maanomistajien alueilla.  
(Honkanen) 

Ketunlinna  

Hyrylän keskustaajaman laajeneminen luo-
teeseen, asuinrakentamista. Kaavalla rat-
kaistaan myös tulevat katujärjestelyt ja tar-
vittava melusuojaus. (Heikkilä, Honkanen) 

Kievarintie  

Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa pientalojen 
korttelialue kerrostalojen korttelialueeksi. 
(Ristimäki) 

Kulomäentien työpaikka-alue III 

Maantiekylässä olevan asfalttiaseman alue 
asemakaavoitetaan työpaikka-alueeksi. 
(Honkanen) 

Lahelan eteläosa 

Lahelan pientaloalueen täydentämistä.  
(Honkanen) 

Liekonkuja - Ristikiventie   

Tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa työ-
paikka-aluetta. (Honkanen) 

Mahlamäen pelto  

Tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa Mahla-
mäen pientaloaluetta itään, peltoalueelle, 
huomioiden erityisesti maisemalliset arvot ja  
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kunnallistekniikan rakentamismahdollisuudet. 
(Heikkilä, Honkanen) 

Paijalan kylätie  

Tutkitaan mahdollisuuksia täydentää kylätien 
aluetta säilyttäen kylätien kulttuurihistorialliset 
arvot. (Honkanen) 

Paijalannummi  

Kaavamuutos, jolla mahdollistetaan hauta-
usmaan laajentaminen. (Saarikko) 

Pappilanhaantie 

Pappilanhaantien alueen maankäyttöä tehos-
tetaan asemakaavoittamalla pientalojen kort-
telialueita ja virkistysalueita. (Honkanen) 

Prijuutti  

Arvioidaan rakennuksen suojelutarve ja 
suunnitellaan täydennysrakentamista Prijuu-
tin ympäristöön. (Honkanen) 

Pähkinämäentien alue  

Pientalorakentamista. (Honkanen) 

Saksa   

Asuinalueiden asemakaavoitusta olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. 
(Honkanen) 

Saviriihi  

Asuinalueiden asemakaavoitusta olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. 
(Honkanen) 

Sulan ja Fallbackan työpaikka-alue       

Sulan ja Fallbackan työpaikka-alueen täy-
dentämistä laadittavan osayleiskaavan mu-
kaisesti. (Honkanen) 

Suutarintie  

Paloaseman alueen asemakaavaa muute-
taan keskustaan sopivampaan käyttötarkoi-
tukseen. (Honkanen) 

Tuomalan työpaikka-alue  

Lahden moottoritien ja Lahdentien väliselle 
alueelle suunnitellaan työpaikka-aluetta.  
(Honkanen) 
 
____________________________________ 
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Kellokoski 

Haarajoki  

Täydennetään haja-asutusaluetta osayleis-
kaavan mukaisesti (Honkanen) 

Joenranta  

Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaavoi-
tetaan uusi asuinalue Linjatien ja rannan väli-
selle alueelle. (Honkanen) 

Juhlatalon alue II  

Juhlatalon ja viereisen puistoalueen asema-
kaavan muutos hankekaavana. (Saarikko) 

Kellokoskentie 

Vähäinen kaavamuutos, jossa selvitetään 
tonttijakoa ja mahdollisuuksia tehostaa kortte-
lia. (Honkanen) 

Oppipojantie II 

Työpaikka-alueen vähäinen laajennus. (Hon-
kanen) 

Purotie  

Asuinaluetta pyritään laajentamaan ja tiivis-
tämään osayleiskaavan mukaisesti.  
(Honkanen) 

Rajalinnan työpaikka-alue III  

Työpaikka-alueen laajennus. (Honkanen) 

Rajalinnan työpaikka-alue IV  

Työpaikka-alueen laajennus entisen kaato-
paikan yhteydessä. (Honkanen) 

Ruukki  

Marieforsin ruukin alueen asemakaavaa 
ajanmukaistetaan pilaantuneen maaperän 
kunnostukseen liittyen. Maaperän kunnos-
tustaso ja rakennussuojelukysymykset mää-
rittävät olennaisesti kaavan sisältöä.  
(Suutari-Jääskö) 
____________________________________ 

Jokela 

Kartanon alue III 

Jokelan puutarhakaupunki-ideaa toteutetaan 
täydentäen taajamarakennetta. Rakennus- 
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suojelukysymykset ovat esillä alueen täyden-
nysrakentamissuunnittelussa.  
(Suutari-Jääskö) 

Liikekeskus   

Liikekeskuksen sijoittuminen keskustaan Jo-
kelantien, Keskustien ja Ridasjärventien väli-
selle alueelle.  (Honkanen)  

Palojoenpuisto  

Entisen teollisuusalueen kaavoittaminen 
asuinalueeksi on aloitettu yhteistyössä 
maanomistajan kanssa. Suunnittelu pohjau-
tuu Jokelan osayleiskaavaan.  
(Suutari-Jääskö) 

Haavistontie  

Kehitetään katuverkkoa ja täydennetään taa-
jamaa. (Honkanen) 

Päiväkummuntie   

Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa huoltamo-
kortteli Jokelantien varteen. Samassa yhtey-
dessä tarvittaessa tutkitaan uudelleen vierei-
sen puistoalueen käyttöä. (Honkanen) 
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ASUNTORAKENTAMINEN 2013 – 2017 
 
 
1                 TAUSTAA VUOSIEN 2013-2017  ARVIOLLE 
 
 Talonrakennusala on suhdanneherkkä ala.  Rakentamisen suhdannetilanteessa  
 ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuosipuoliskon aikana.  Yleinen epä- 
 varmuus tulevaisuudesta on kuitenkin kasvanut erityisesti kansainvälisten näky- 
 mien epävarmuuden takia.  Rakennusteollisuus RT on arvioinut, että kuluvana  
 vuonna aloitetaan 27000–28000 asunnon rakentaminen ja ensi vuonna jonkun 
 verran tätä vähemmän.  Asuntojen uustuotannon volyymin arvioidaan vähenevän 
 tänä vuonna noin 7 % ja suunnilleen samanlaista kehitystä odotetaan myös ensi 
 vuonna.   
 
 Asuntorakentamista ja asuntokauppaa ovat pitäneet yllä poikkeuksellisen matala 
 korkotaso ja kotitalouksien hyvät mahdollisuudet saada asuntorahoitusta.  Asun- 
 tojen hinnat ovat säilyneet jotakuinkin ennallaan.  Rakennuskustannusten nousun 
 odotetaan hidastuvan.  
  

Hallitusohjelmaan on kirjattu korkotukilainoituksen omavastuukoron määräaikai-
nen puolittaminen yhtenä keinona lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa.   
Valtion tukema asuntotuotanto on siitä huolimatta kiinnostanut laimeasti rakentajia 
ja rakennuttajia.  Aiesopimuskunnissa valtion käynnistysavustusten myöntäminen 
on ainakin toistaiseksi lopetettu. 
 

 
2. ASUNTOMARKKINATILANNE TUUSULASSA 
  

Omistusasuntojen vahva osuus rakentamisessa Tuusulassa on jatkunut vuosia.  
Omistusasunnot ovat olleet vapaarahoitteisia, ja pääasiassa omakoti- tai rivitalo-
asuntoja.  Asuntojen uudisrakentamista koskevien rakennuslupien määrä on li-
sääntynyt  yli 20 % viime vuodesta.  Lupia on haettu myös kerrostaloasunnoille.  
Valmistuneita asuntoja on ollut elokuun loppuun mennessä 122 kpl, mikä on lähes 
sama määrä kuin v.2011 vastaavana aikana. Kiinteistökauppoja on Tuusulassa 
tehty viime vuosikymmenellä keskimäärin yli 400 kpl vuosittain.   

 
Asumisoikeusasuntojen kysyntä on edelleen kasvanut.  Hakijamäärä on lisäänty-
nyt 4230 ruokakuntaan.  Vuoden aikana on tullut 290 uutta hakemusta.  Asumis-
oikeusjärjestelmä toimii hyvin, tulorajoja ei ole ja varallisuusraja on poistettu yli 55-
vuotiailta.  Asukas maksaa 15 prosenttia asunnon hinnasta asumisoikeusmaksu-
na ja kuukausittain käyttövastiketta. Vuosittain noin 120 - 140 asumisoikeusasun-
nossa vaihtuu haltija. Tuusulassa on 630 asumisoikeusasuntoa.  

 
Vuokra-asuntoa kunnan kautta hakee noin 490 ruokakuntaa.  Hakijoiden määrä 
on lähes sama kuin vuotta aiemmin.  Lähes 84 prosenttia hakijoista etsii pien-
asuntoa  ja näistä 225 haluaa ensisijaisesti yksiötä.  Edelleen miltei kaksi kolmas-
osaa kaikista hakijoista pitää ensisijaisena Etelä-Tuusulan kohteita.  Palvelutaloi-
hin on 35 hakijaa, ja näistäkin hakijoista suurin osa haluaa palveluasunnon Etelä-
Tuusulasta. Neljän vuoden aikana on Tuusulassa vapautunut vuokrattavaksi lä-
hes 1600 asuntoa.  
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Valtion lainoittamissa vuokrataloissa on tulorajat asukasvalinnan kriteerinä poistet-
tu.  Vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut valtion elvytystoimien myötä käynnis-
tyneen uudistuotannon valmistuessa.    
 
 

3. ASUMISEN STRATEGIAT 2020 
 
Tuusulan visio 2020:   
“Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perheitä tukeva ja turvallinen kunta Hel-
singin seudulla.  Tuusulan kuntamaisema vesistöineen perustuu kehittyvien kes-
kusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen.  Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat   
kulttuuri, erinomainen sijainti ja toimiva liikenneverkko,  pientalovaltaisuus, laadu-
kas ympäristö, hyvät palvelut, seudullinen yhteistyö, elinkeinoelämän toiminta-
edellytykset ja vahva talous.” 

 
Kriittisenä menetystekijänä on laadukas ja monipuolinen asuminen, ydinkeskusto-
jen kehittäminen sekä hyvän ympäristön säilyttäminen ja kehittäminen.  Maanhan-
kinnan, kaavoituksen ja rakentamisen kokonaisprosessien hallinta varmistaa edel-
lytykset hyvän ja kokonaistaloudellisesti toimivan yhdyskuntarakenteen syntymi-
seen ja säilymiseen.  Kunta luovuttaa tontteja suunnitelmallisesti, ja käyttää maata 
tehokkaasti. 
 
Strategiset linjaukset asuntotuotannossa: 
 
* Tavoitteena on, että kunnassa tuotetaan kaudella 2013 - 2017 noin 

350 asuntoa vuodessa.  Haja-asutusalueille rakennetaan noin 30 
asuntoa vuosittain.  Vuokra-asuntoja rakennetaan lähivuosina arviolta 
keskimäärin 70 asuntoa vuodessa yhteiskunnan rahoitustuella.  Koh-
tuuhintaista asumista tuetaan riittävällä tontti- ja asuntotarjonnalla.   

 
* Asuntorakentamisessa turvataan tuotannon monipuolisuus ja valin-

nanvapaus kaiken ikäisille myös erityistarpeet huomioon ottaen ja laa-
jaa keinovalikoimaa käyttäen.   

 
* Kunnan omaa asuntorakentamista toteuttaa Tuusulan kunnan kiin-

teistöt Oy.  Yhtiön vuokra-asuntojen uustuotannon investointiohjelma 
on vahvistettu vuosille 2011 - 2015.  Omaa tuotantoa pyritään toteut-
tamaan lähivuosina kaikissa neljässä päätaajamassa.   

 
 * Elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman saatavuutta turvataan asu-

kasvalinnoin.  Kunnan työntekijöitten asunnonhankintaa tuetaan 
myymällä yksittäisiä kunnan vuokra-asuntoja työntekijöille omis-
tusasunnoiksi.  Varat sijoitetaan vuokra-asuntorahastoon uustuotan-
non omarahoitusta varten.     

 
  

4. TUOTANTOMAHDOLLISUUDET  2013 - 2017 
 

Kaavoitussuunnitelman mukaisesti uusien asuntojen rakentamismahdollisuudet 
vuosina 2013 - 2017 on taulukoitu alueittain.  Liitetaulukkoon on merkitty suun-

nitelmakauden tuotantomäärät.  Useilla alueilla rakentaminen on alkanut jo ai-
emmin tai jatkuu vielä suunnitelmakauden ulkopuolella. 
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Asuntorakentamisen aloitus edellyttää useilla alueilla maapoliittisia toimenpiteitä.  
Ohjelmoitu asuntomäärä kuvaa ensisijaisesti mahdollisuuksia rakentamiseen ja 
asuntojen enimmäismäärää,  jos maapoliittiset ratkaisut syntyvät ja kaavoitus se-
kä kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat resurssit mahdollistavat aikatau-
lun. Vuotuinen tuotanto on arviolta 350 asuntoa. 

 
 
    5. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
  

Hallitusohjelmassa asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti ja alueelli-
sesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat, poistaa pitkäaikaisasunnottomuus 
sekä kehittää asumisen laatua.  Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien väestöryh-
mien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehi-
tystä, yhteiskunnan tarpeita, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksia.  Tavoitteena on laatia ikääntyneiden asumisen kehittämisohjel-
ma, edistää hissirakentamista, asuntojen korjaamista sekä rakennuskannan es-
teettömyyttä ja turvallisuutta. 
 
Tuusula toimii aktiivisesti seutuyhteistyössä – MAL-yhteistyö.  Helsingin seudun 
14 kunnan yhteistyönä on laadittu maankäytön, asumisen ja liikenteen visio 2050 
sekä visiota toteuttavat strategiset linjaukset.   
 
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
aiesopimus 2012–2015 allekirjoitettiin 20.6.2012.  Aiesopimus pyrkii vahvistamaan 
Helsingin seudun toimivuutta ja kilpailukykyä, lisäämään seudun asuntotuotantoa 
ja sen edellytyksiä sekä vahvistamaan metropolipolitiikan tavoitteiden toteutumista 
maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä.  Seudun asuntojen 
tuotantotavoitteena vuosina 2012-2015 on keskimäärin 12000-13000 asunnon ra-
kentaminen vuosittain.  Tavoitteena on, että alueen kunnissa uustuotannossa on 
ARA-vuokra-asuntotuotantoa vähintään 20 %.  ARA vuokra-asuntojen tulee olla 
ensisijaisesti normaaleja vuokra-asuntoja. 
 
”Aiesopimuksen kohdassa VII Asuntotuotantarpeeseen vastaaminen mainitusta 
ARA-tuotannosta voi KUUMA-kunnissa enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja 
edellyttäen, että ao. kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhtei-
sen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi se-
kä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin.”  Taustalla on huoli vuokra-
asuntotilanteen jatkuvasta huonontumisesta koko metropolialueella. 
 
Aiesopimuksessa 2012-2015 Tuusulan keskimääräinen rakentamisen tavoite on 
350 asuntoa vuosittain, josta 70 valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Tuusulassa on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana valmistunut keskimäärin 300 asuntoa / vuosi. 
Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen osuus on ollut yhteensä 55 asuntoa / vuosi. 
 
KUUMA-kunnat laativat keväällä 2007 yhteisen Asuntopoliittisen ohjelman 2020+. 
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 ASUNTORAKENTAMINEN VUOSINA 2013 - 2017 
 YHTEENVETO TUOTANTOTAVOITTEISTA 
 
 
 Asuntojen määrät taajamittain: 
  

Asuntojen määrä 
yhteensä 

 
Hyrylä 

 
Jokela 

 
Kellokoski 

 
Haja-asutus 

3059 
      100 % 

1915 
       63 % 

711 
     23 % 

283 
       9 % 

150 
        5 % 

 
 
 
Talotyypit: 
 

ALUE AO A / AP AK 
Hyrylä 
Jokela 
Kellokoski 
Haja-asutusalueet 

439 
209 
70 
150 

540 
245 
193 
0 

936 
257 
 20 
 0 

Yhteensä 3059 as 
                  100 % 

868 
       28 % 

978 
      32 % 

1213 
       40 % 

 
Pientaloasuntojen osuus kokonaistuotannosta on ohjelman mukaan 
60 prosenttia kaikista asunnoista.  Vuosien 2001-2011 asuntoraken- 
tamisesta 73 prosenttia oli pientaloasuntoja. 
 
 
Tuotantomahdollisuudet vuosittain aloitusvuoden mukaan: 
 

Vuosi Hyrylä Jokela Kellokoski Haja-
asutusalueet 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

509 
          176 

355 
705 
170 

 230 
 0 

 290 
  96 
  95 

53 
40 

           130 
20 
40 

30 
30 
30 
30 
30 

Yhteensä 1915 711 283 150 
 
 
 
Etelä-Tuusulassa on suunnitelmassa esitetystä asuntorakentamisesta 
25 prosenttia vahvistetuilla kaava-alueilla.  Vastaava luku Jokelassa on 
32 prosenttia ja Kellokoskella 36 prosenttia.  
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TUUSULAN KUNTA 
ASUNTORAKENTAMISEN SEURANTA 2001 - 2011 
 
 
  

 Tavoite 
kv 11/2002 

kv 12/2007 

Valmistu-

neet 

2001-2011 

Poikkeama 

asuntoja 

Toteutumis- 

aste 

 

 

Asuntojen kokonaismäärä 

 

Asuntojen talotyypit 
- Pientalot 
- Kerrostalot 
 

Asuntojen hallintamuodot 
- Omistusasunnot 
- Vuokra-asunnot 
- Asumisoikeusasunnot 
 

Asuntojen rahoitusmuodot 
- Vapaarahoitteiset 
- Valtion tukemat 
 
 

 
 
    3818 
 
 
    2687 
    1131 
 
 
    2527 
      485 
      806 
 
 
    2380 
    1438 
 
 
    

 
      
      3375 
 
 
      2471 
        904 
 
 
      2758 
        380 
        237 
 
 
      2781 
        594 
 
 
     

 
 
    -443 
 
 
     -216 
     -227 
 
 
    +231 
    - 105 
    - 569 
 
 
    +401 
     -844 
 
 
 

 
 
     88 % 
 
 
     92 % 
     80 % 
 
 
    109 % 
      78 % 
      29 % 
 
 
    117 % 
      41 % 
 
 
     

 
 
 
Asuntoja valmistui seurantakaudella 88 % tavoitellusta määrästä, ja tuotanto on ollut pientalo-
valtaista.  Pientaloasuntoja valmistui 73 % asuntojen kokonaismäärästä tavoitteen oltua 70 %. 
 
Asumisoikeusasuntoja rakennettiin vajaat kolmannes tavoitellusta määrästä.  Omistusasunto-
jen tuotantotavoite saavutettiin reilusti.  Vuokra-asuntoja rakennettiin yhteensä 380 eli keski-
määrin 35 asuntoa vuodessa.  Vuosina 2008-2010 uusia vuokra-asuntoja on rakennettu kes-
kimäärin 55 asuntoa vuodessa.  Vuonna 2011 vuokra-asuntoja ei valmistunut. Vuokra-asunto-
markkinoilla on suuri merkitys vanhasta asuntokannasta vapautuvilla vuokra-asunnoilla, sillä 
vuosittain vapautuu lähes 400 asuntoa uudelleen vuokrattavaksi.  
 
Valtion tukeman tuotannon osuus oli 18 prosenttia kaikista asunnoista (tavoite 30-40 %).  
Vuosittain rakennettiin keskimäärin 55 asuntoa valtion rahoitustuen turvin.  Vasta viime vuosi-
na valtion tukema vuokra-asuntorakentaminen on vilkastunut osin käynnistysavustuksista  
johtuen.  Nousukaudella yleishyödylliset rakennuttajat  panostivat vapaarahoitteisten omis-
tusasuntojen tuottamiseen  ja yhä edelleen niiden kiinnostus ARA-tuotantoon on vähäistä. 
 
Kunta luovutti seurantakaudella 2001-2011 yhteensä 585 omakotirakennuspaikkaa.  Luovute-
tuista omakotirakennuspaikoista 49 oli vuokratonttien lunastuksia.  Myyntitulot luovutuksista 
olivat yhteensä 28.054.886 euroa.  
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ASUNTOKANTA 31.12.2011 
  
 
Asuntojen määrät taajamittain vuonna 2011: 
  

Asuntojen  
määrä yhteensä 

 
Hyrylä 

 
Jokela 

 
Kellokoski 

 
Haja-alueet 

16261 
100 % 

9691 
59 % 

2706 
17 % 

2080 
13 % 

1784 
11 % 

 
Haja-alueet = Vanhakylä, Rusutjärvi, Nahkela, Ruotsinkylä, muu tuntematon 
 

Asunnot talotyypin mukaan vuonna 2011: 
 

ALUE Erillispientalot Rivi-ja 
ketjutalot 

Kerrostalot    Muu / 
               tuntematon 

Hyrylä 
Jokela 
Kellokoski 
Haja-asutusalueet 

4551 
1681 
1390 
1740 

1682 
228 
255 
4 

    3354        104 
      754  43 
      405  30 
          3  37 

Kunta yhteensä 9362 
58 % 

2169 
13 % 

    4516        214 
    28 %        1 % 

 
58 prosenttia Tuusulan asunnoista on omakotitaloissa ja paritaloissa, 28 prosent-
tia kerros- ja 13 prosenttia rivitaloissa.  Asuntokannan talotyypin mukaisessa ra-
kenteessa pientaloasuntojen osuus on vuodesta 1980 pienentynyt hieman, ker-
rostaloasuntojen pysynyt lähes ennallaan ja rivitalojen osuus kasvanut. 
 
 

Hyrylä
Tuntematon

Rivitalo-
asunnot

Pientalo-
asunnot

Kerrostalo-
asunnot

 

Jokela
Tuntematon

Pientalo-
asunnotRivitalo-

asunnot

Kerrostalo-
asunnot

 

Kellokoski
Tuntematon

Pientalo-
asunnot

Rivitalo-
asunnot

Kerrostalo-
asunnot
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Asunnot hallintaperusteen mukaan vuonna 2010: (2011 tiedot saa Tilastokeskuksesta 10/2012) 

 
 
ALUE Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumis-

oikeusas. 
Muu/tuntematon 

Hyrylä 
Jokela 
Kellokoski 
Haja-asutusalueet. 

6567 
1906 
1460 
1482 

1912 
506 
414 
77 

524 
62 
20 
0 

603 
177 
159 
219 

Koko kunta 11415 
71 % 

2909 
18% 

 

          606 
4 % 

1158 
 7 % 

 
 
Asuntojen hallintaperusteessa ei alueittain ole suuria eroja.  Haja-asutusalueita 
lukuun ottamatta sekä omistus- että vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on 
hyvin samanlainen kaikissa kuntakeskuksissa.  Vuokra-asuntoja oli Tuusulassa 
vuoden 2010 lopussa noin 2900 kpl.  Näistä 1598 eli noin 55 prosenttia oli valtion 
tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. 

 
Tuusulan asunnot ovat hyvin varustettuja, viemärit ja vesijohdot on 99 prosentissa 
asunnoista.  Huoneistosaunat on 70 prosentilla asunnoista.  Asumisväljyys vuo-
den 2011 lopussa oli Tuusulassa 39,0 m²/hlö, asuntokunnan keskikoko 2,40.  
Asuntokannassa on yksiöitten osuus  8 %, kaksiot ja kolmiot molemmat  22 %,  
4 h+k asunnot 24 % ja vielä suuremmat asunnot noin 23 %. 

 
 

Hyrylä

Vuokra

Tuntematon

Asumisoikeus
Omistus

 

Jokela
Tuntematon

Asumisoikeus

Vuokra

Omistus

 
Kellokoski

Vuokra

Asumisoikeus

Tuntematon

Omistus
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TUUSULAN KUNTA

ASUNTORAKENTAMINEN VUOSINA 2013 - 2017                                                TILANNE 1.10.2012

Alueen nimi Asuntotuotanto Aloitus- Kaava- Omistus- Kunnallis- Huom.

2013 - 2017 vuosi AO A/AP AK valmius suhteet tekniikka

Hyrylän keskusta

Koskenmäki II 39 2013 39 KV KO VA
Klaavonkallio II 96 2013 64 32 KV KO RA 08-11 Asuntosäätiö
Kortteli 8021 50 2013 50 KT YO, KO VA
Tuuliviirinkuja 13 2013 13 KT YO VA
Seurakuntakeskus 36 2014 36 KT KO, YO VA
Aropelto 100 2014 40 60 KT YO RA 14- Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Kauppatie II 40 2014 40 KS YO VA Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Häriskivi * 30 2015 30 KS KO RA 14-
Anttilanranta I * 60 2015 60 KT KO, YO RA 14- Yleissuunnitelma hyväksytty. Edellyttää maapol.toimenpit.
Gustavelund 80 2015 15 65 KT YO RA 15- Edellyttää maapoliittisia toimenpit. Rak. jatkuu kauden ulkop 
Prijuutti 15 2015 15 KT KO VA
Kievarintie 30 2015 30 KS YO VA Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Kievarinkaari 30 2015 30 KV YO VA Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Anttilanranta II * 80 2016 40 40 KT KO, YO RA 15- Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Rykmentinpuisto 400 2016 144 256 KT KO, YO RA 15- Rakent. jatkuu kauden ulkopuolella. Edell. maapol.toim.pit.
Klaavolantie - Kulloontie 15 2016 15 KT YO VA Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Hyryläntie - Hämeentie 60 2016 60 KS YO, KO RA 16- Edellyttää maapoliittisia toimenpit. Rak jatkuu kauden ulkop
Halkivaha III * 40 2017 40 KT YO RA 16- Edell. maapol. toimpit.Rak jatkuu kauden ulkop.Yht70 asuntoa
Paijalan kylätie * 30 2017 30 KS KO, YO RA 17- Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Ketunlinna 0 0 KS KO, YO Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.Rak.alkaa kauden up
Mahlamäenpelto 0 0 KS KO, YO Edellyttää maapoliittisia toimenpit.Rak alkaa kauden ulkop

Täyd.rak./uusi alue 20 2017 20
Yhteensä 1264 233 372 659

Riihikallio

Riihikallion palvelukeskus 150 2013 150 KV KO, YO VA Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Bostonin alue * 117 2013 20 97 KV KO, YO RA 12- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Peuranpuisto 30 2016 30 KT KO, YO VA Edellyttää maapoliittisia toimenpit.Rak jatkuu kauden ulkop
Pähkinämäentien alue 40 2017 40 KS KO, YO RA 17- Edellyttää maapoliittisia toimenpit.Rak jatkuu kauden ulkop

Täyd.rak./uusi alue 20 2017 20

Yhteensä 357 80 277

Rantatie-Mattila

Pappilanhaantie * 30 2016 30 KT KO, YO RA 16- Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Saksan alue * 0 KS KO Rakentaminen alkaa kauden ulkopuolella.

Saviriihi 0 KS YO Edellyttää maapoliittisia toimenpit.Rak.alkaa kauden ulkop

Yhteensä 30 30 0 0

Lahela-Vaunukangas

Lahelanpelto I  * 18 2013 18 KV KO VA
Stenbacka * 26 2013 26 KV KO, YO RA 12- Kunnalle 22 tonttia.
Lahelanpelto II * 110 2015 90 20 KT KO, YO RA 14- Edellyttää maapoliittisia toimenpit.Rak jatkuu kauden ulkop
Autiorinne * 90 2016 40 50 KS KO RA 16- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Jouhisarantie * 0 KT KO, YO Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä, aloitus 2018.
Täyd.rak./uusi alue 20 2017 20

Yhteensä 264 176 88 0

Hyrylä Yhteensä 1915 439 540 936

Jokela

Jokelan keskusta 50 2013 50 KV KO, YO RA 10- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Peltokaari * 180 2013 90 50 40 KV KO, YO RA 12- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Jokelan kartano I 290 2015 16 127 147 KT KO, YO RA 15- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Lepola III* 36 2016 28 8 KS KO RA 15- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Palojoenpuisto 60 2016 20 20 20 KT YO RA 16- Ed. maapol.toimenpiteitä, jatkuu kauden ulkopuolella.
Takojan ja Kolsan länsip. * 35 2017 35 KS KO RA 17- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Jokelan Kartano II 40 2017 40 KS KO, YO RA 17- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.

Täyd.rak./uusi alue 20 2017 20

Jokela Yhteensä 711 209 245 257

Kellokoski

Roinilanpelto * 53 2013 10 43 KV KO RA 06- Kunnalle 21 vuokra-asuntoa.
Linjapuisto 40 2014 40 KT KO, YO RA 14- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Seppäinpuisto 50 2015 50 KV KO RA 10- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Kellokosken keskusta 80 2015 60 20 KS KO, YO RA 14- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Linjapuisto II * 20 2016 20 KS KO RA 14- Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Purotie * 20 2017 20 KS YO RA 16- Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.

Täyd.rak./uusi alue 20 2017 20

Kellokoski Yhteensä 283 70 193 20

Haja-asutusalueet 150 150

Kunta yhteensä 3059 868 978 1213

*  Osa tai kaikki kunnan luovuttamille tonteille rakennettavia omakotitaloasuntoja, edellyttää maapol. ratkaisuja (riippuu rajauksesta).

Kaavavalmius Rakennusoikeuden omistus Kunnallistekniikka Asuntotyyppi Kaavoituksen prioriteetti

KV - kaava vahvistettu KO - kunta omistaa enemmistön VA - valmis AO      erillispientalot Asemakaavojen kärkihankkeet, prioriteetti 1
KT - kaava tekeillä YO - yksityinen taho omistaa enemm. PU - puutteellinen / puuttuu A/AP   asuinpientalot Kaavoitussuunnitelman muut asemakaavahankkeet , prioriteetti 2
KS - kaava suunnitelmassa RA - rakennetaan + aloitusvuosi AK      asuinkerrostalot Kaavoitussuunnitelman muut asemakaavahankkeet, prioriteetti 3

MU - muu tilanne Toteutukseltaan keskeneräiset alueet
KUNNAN OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSSUUNNITELMA KAAVA-ALUEILLA

Alueen nimi Omakoti- ALUSTAVA LUOVUTUSAIKATAULU

tonttivaranto 2013 2014 2015 2016 2017

Halkivaha III 25 15 10 Kaavatyö kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Lahelanpelto II 60 20 20 20 Kaavatyö kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Anttilanranta I 60 30 30 Kaavatyö kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Pappilanhaantie 15 15 Kaavatyö kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Häriskivi 30 10 20 Kaavatyö kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Stenbacka 22 22

Autiorinne 40 20 20

Tuuliviirinkuja 2 2 11 Kaavatyö osittain kesken. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Anttilanranta II 40 20 20 Kaavatyö alkamatta.   
Paijalan kylätie 15 15 Kaavatyö alkamatta. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Hyrylä yhteensä 309 24 41 60 95 100

Peltokaari 70 40 25 15

Takojan ja Kolsan länsip. 35 35 Kaavatyö kesken. Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Lepola III 28 14 14 Kaavatyö alkamatta. Rakentaminen jatkuu kauden ulkopuolella.
Jokela yhteensä 133 40 25 15 14 49

Purotie 10 10 Kaavatyö alkamatta. Edellyttää maapoliittisia toimenpiteitä.
Linjapuisto II 20 20 Kaavatyö alkamatta.
Kellokoski yhteensä 30 20 10

Koko kunta yhteensä 472 64 66 75 139 159

Asuntotyyppi
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2

40

41

43

42

23

10

5

16

20
21

22

15

1

14

17

4

6

8

18

13

15

7

12

30

3

9

11

Tuusulan kunta ASUNTORAKENTAMINEN 2013 - 2017
HYRYLÄN SUURALUE

KUNNAN 
MAAN-
OMISTUS

HYRYLÄN KESKUSTA
1.     Koskenmäki II
2.     Klaavonkallio II
3.     Kortteli 8021
4.     Tuuliviirinkuja
5.     Seurakuntakeskus
6.     Aropelto
7.     Kauppatie II 
8.     Häriskivi
9.     Anttilanranta I
10.   Gustavelund
11.   Prijuutti
12.   Kievarintie
13.   Anttilanranta II
14.   Rykmentinpuisto
15.   Klaavolantie-Kulloontie
16.   Hyryläntie-Hämeentie
17.   Halkivaha III
18.   Paijalan kylätie
RIIHIKALLIO
20.   Riihikallion palvelukeskus
21.   Bostonin alue
22.   Peuranpuisto
23.   Pähkinämäentien alue
RANTATIE-MATTILA
30.   Pappilanhaantie
LAHELA - VAUNUKANGAS
40.   Lahelanpelto I
41.   Stenbacka
42.   Lahelanpelto II
43.   Autiorinne
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50

54

52

53

55

51

56

KUNNAN
MAANOMISTUS

Tuusulan kunta ASUNTORAKENTAMINEN 2013 - 2017
JOKELAN SUURALUE

50.    Jokelan keskusta
51.    Peltokaari
52.    Jokelan kartano I
53.    Lepola III
54.    Palojoen puisto 
55.    Takojan ja Kolsan länsipuoli
56.    Jokelan kartano II
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Tuusulan kunta ASUNTORAKENTAMINEN 2013 - 2017
KELLOKOSKEN SUURALUE

62

65

61
64

60

63

60.  Roinilanpelto
61.  Linjapuisto 
62.  Seppäinpuisto
63.  Kellokosken keskusta 
64.  Linjapuisto II
65.  Purotie

 
   

 

KUNNAN
MAANOMISTUS
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Onkipojankuja

Teerenkuja LP-alue
Pääskysenpolku

Pyökkitie

Lahelantien-Ristikiventien
liittymä

Hyökkäläntie

Halkivahan LP-alue

Morokivenpuisto

Bergan liityntäpysäköinti

Lahelantien-Knaapilantien
-Maaniityntien-liittymä

Nummenväylän 
kevyenliikenteen väylä

Bostonin alueKotkanpuisto

Piilipuisto

Ristikiven tp-alue

Haukantie-Kauriintie
jk+pp-tie

Stenbacka

Nummenväylän meluvalli

Investointikohteet v. 2013
Etelä-Tuusula

Kunnallistekniikan saneerauskohde
Kunnallistekniikan uudiskohde
Liikenneturvallisuushanke
Meluntorjunta
Muut
Puistot
Päällystyskohde
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Peltokaari pohjoinen

Vihnepolku

Pappilantie välillä
Pertuntie-Viertolantie

Aapelinkuja
Aapontie

Jäniksenlinnan
vesihuolto

Visapuisto

Peltokaari eteläinen

Investointikohteet v. 2013
Jokela

Kunnallistekniikan saneerauskohde
Kunnallistekniikan uudiskohde
Liikenneturvallisuushanke
Meluntorjunta
Muut
Puistot
Päällystyskohde
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Torpparintie

Björkenheiminpuisto

Roinila

Investointikohteet v. 2013
Kellokoski

Kunnallistekniikan saneerauskohde
Kunnallistekniikan uudiskohde
Liikenneturvallisuushanke
Meluntorjunta
Muut
Puistot
Päällystyskohde
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Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 30,55 %. 22.11.2012

UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö Perustelut Perustamis-

ajankohta

Virka Työsuh-

de

Euroa

Yleisjohto ja konsernipalvelut:

Kunnanviraston johto:
yhteistoimintajohtaja

Osa-aikaisen viran lakkauttaminen. Konsernipalveluissa vuoden 2012 
alussa toteutetun organisaatiomuutoksen mukainen toimenpide. 1.1.2013 -1 84 700 -                   

Maatalouspalvelut:
maataloustoimen päällikkö

Maatalouspalvelut siirtyy Mäntsälään toteutettavaksi kuntayhteistyönä
1.1.2013 -1 53 800 -                   

Maatalouspalvelut:
hallintosihteeri

Maatalouspalvelut siirtyy Mäntsälään toteutettavaksi kuntayhteistyönä
1.1.2013 -1 35 800 -                   

Sosiaali- ja terveystoimi

Terveyspalvelut/sairaanhoito:
sairaanhoitaja

Terveyskeskusavustaja valmistunut sairaanhoitajaksi. Tekee nykyisellä 
nimikkeellä sairaanhoitajan tehtäviä. Sairaanhoitajan ammattitaito on laaja-
alaisempi ja antaa monipuolisemmat valmiudet toteuttaa hoitotyötä. 
Vastaanottopalveluiden osaaminen vahvistuu. 1.1.2013 2 92 200                    
Em. yhteydessä lakkautetaan terveyskeskusavustajan tehtävä. 1.1.2013 -2 77 200 -                   

Terveyspalvelut/Suunterveydenhuolto:
suuhygienisti

Hammashoitaja on kouluttautunut suuhygienistiksi ja tehnyt niitä tehtäviä 
helmikuusta 2011 alkaen hammaslääkäreiden vakansseissa. 
Hammaslääkärin vakanssit tarvitaan hammaslääkärikäyttöön ja 
suuhygienistin tehtävä tarvitaan ikäihmisten hoitamiseen. 1.1.2013 1 43 500                    
Em. yhteydessä lakkautetaan hammashoitajan tehtävä. 1.1.2013 -1 37 600 -                   

Terveyspalvelut/Suun terveydenhuolto:
hammashoitaja

Hammashoitaja tarvitaan ajanvarauksessa tapahtuvaa hoidon tarpeen 
arviointia varten, koska toimistosihteerillä ei ole terveydenhuollon 
koulutusta. Toimistosihteeri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2013 
alkupuolella. 1.4.2013 1 37 600                    
Em. yhteydessä lakkautetaan toimistosihteerin tehtävä. 1.4.2013 -1 34 900 -                   

Sosiaalipalvelut:
lastenvalvoja

Kunnanhallituksen 4.6.2012 § 253 päätöksen mukaisesti Tuusulan 
lastenvalvojapalvelut yhdistetään Keravan ja Järvenpään kansaa v. 2013 
perustettavaan perheoikeudelliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii 
Järvenpää. 1.4.2013 -1 53 400 -                   

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut/Opetus:
valmistavan opetuksen opettaja

Keravan irtisanoessa yhteistyösopimuksen, Tuusulan on täytynyt perustaa 
valmistavan opetuksen luokka. 1.1.2013 1 58 000                    

Kasvun ja oppimisen palvelut/Opetus:
erityisluokanopettaja

Kellokosken nuorisopsykiatriselle osastolle on perustettu uusi osasto ja 
näiden nuorten opetuksen järjestämiseksi on perustettava 
erityisluokanopettajan virka Kalliomaan kouluun. 1.1.2013 1 65 000                    

Kasvun ja oppimisen palvelut/Opetus:
luokka-avustaja

Valmistavan opetuksen luokka (Hyökkälän koulu)  tarvitsee avustajan, 
koska lasten kielitason heikkous heikentää merkittävästi kykyä opiskella. 
Luokassa voi myös olla useita eri luokka-asteita samalla kertaa.
Vainu-ryhmää (Kalliomaan koulu) varten perustettava erityisopetuksen 
luokka tarvitsee avustajan oppilaiden tukemiseen sekä turvallisuuden takia.

1.1.2013 2 40 000                    
Varhaiskasvatuspalvelut/Riihikallion 
päiväkoti:
erityislastentarhanopettaja

Riihikallion päiväkodin henkilöstön pedagogista rakennetta on 
vahvistettava. Perustamalla päiväkotiin tehostetun tuen pienryhmä 
(integroitu erityisryhmä), pystytään vastaamaan lasten tuen tarpeisiin 
huomattavasti nykyisiä resursseja tehokkaammin. 
Erityislastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen tulee myös koko talon 
käyttöön. 1.1.2013 1 45 400                    

Tekninen toimiala:

Tilakeskus:
siivooja

Tilakeskuksessa ei täytetä 5 siivoojan tehtävää v 2013 ja sen sijaan 
siirrytään osittain käyttämään ostopalveluja. 1.1.2013 -5 183 400 -                 

Yhteensä -2,0 -2,0 179 100 -      

Kursiivilla olevat kustannukset arvioita. Palkka täsmentyy tva-neuvotteluissa. -4,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013
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UUDET MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö Perustelut Perustamis-

ajankohta

Virka Työsuh-

de

Euroa

Yleisjohto ja konsernipalvelut:

Sosiaali- ja terveystoimiala:

Sosiaalipalvelut/perheiden sosiaalipalvelut:
perhetyöntekijä

Lastensuojelun painopisteen pitäminen avohuollossa edellyttää riittäviä 
resursseja. Jos lapsen/nuoren ja perheen kriisiin pystytään vastaamaan heti 
intensiivisen perhetyön avulla, voidaan ehkäistä kodin ulkopuolinen sijoitus 
tai tukea lapsen paluuta kotiin sijoituksen jälkeen. Myös jälkihuollon tarve on 
kasvava. Kunnan omalla resurssilla vähennetään ostopalvelujen tarvetta. 1.1.-

31.12.2013 1 39 700                    
Kasvatus- ja sivistystoimiala: 

Nuorisopalvelut:
yksilövalmentaja

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen vuoden 2013 alusta edellyttää, 
että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 
Toimintaan saadaan hankerahoituksena 40 % kustannuksista. 1.1.-

31.12.2013 2 71 000                    
Nuorisopalvelut:
työvalmentaja

Perustelut kuten edellä 1.1.-
31.12.2013 2 72 400                    

Kasvun- ja oppimisenpalvelut/ 
varhaiskasvatus:
lastenhoitaja

Varhaiskasvatuksen kausivaihteluihin ja uuteen Riihikallion yksiköön 
tarvitaan toiminnan ja lasten päivähoitopaikkatarpeen täyttämiseksi tarve 
ottaa käyttöön määräaikaisia tehtäviä. Vuoden 2013 aikana 
varhaiskasvatuksessa tehdään henkilöstöselvitys.

1.1.2013-
30.6.2013 5 93 000                    

Tekninen toimiala:

Yhteensä 0 10 276 100            

10
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MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö Perustelut Perustamis-

ajankohta

Virka Työsuh-

de

Euroa

Yleisjohto ja konsernipalvelut:

Kuntakehitys/Maankäyttö- ja karttapalvelut: 
kartoittaja

Paikkatiedon merkitys kunnan päivittäisessä toiminnassa ja 
päätöksenteossa on lisääntynyt ja tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi. 
Tuusulassa paikkatietoaineistoto ja niiden hyödyntäminen ovat tärkeä osa 
tietohallintoa. Paikkatietoja käytetään lisääntyvässä määrin suunnittelun ja 
päätöksenteon tukena kaikilla kunnan sektoreilla. Tehtävää hoidettu 
määräaikaisesti syyskuusta 2010 lukien.

1.1.2013 1

Sosiaali- ja terveystoimiala:

Kasvatus- ja sivistystoimiala: 

Kasvun- ja oppimisenpalvelut/Opetus:
luokanopettaja

Perusopetuksessa täytyy vakinaistaa 5 määräaikaista luokanopettajan 
virkaa (Vaunukankaan koulu 3 virkaa, Ruukin koulu ja Paijalan koulu 1 
virka). 1.8.2013 5

Kasvun- ja oppimisenpalvelut/Opetus:
erityisluokanopettaja

Erityisluokanopettajan määräaikaisia virkoja täytyy vakinaistaa Kalliomaan 
kouluun 3 kpl aikaisemmin perustettuihin opetusryhmiin. 1.1.2013 3

Kasvun- ja oppimisenpalvelut/Opetus:
erityisluokanopettaja

Kehitysvammaisten lasten opetukseen lukuvuonna 2009-2010 perustetun 
ryhmän määräaikainen erityisopettajan virka täytyy vakinaistaa.

1.8.2013 1
Kasvun- ja oppimisenpalvelut/Opetus:
luokka-avustaja

Avustajien tarve on vakiintunut, jonka vuoksi määräaikaisuuksille ei ole 
perusteita. Vakinaistamisia on tehty vuosittain 5-10 kpl, jotta päästään 
tilanteeseen, jossa laissa kiellettyä määräaikaisuuksien ketjuttamista ei 
tapahdu.
Vakinaisia nyt 31, määräaikaisia 67. 1.8.2013 10

Kasvun- ja oppimisenpalvelut/Opetus:
iltapäiväkerhon vastuuohjaaja

Määräaikaisia tehtäviä on vakinaistettava, koska tarve on pysyvä. 
Vakinaisia nyt 4, määräaikaisia 9. 1.8.2013 5

Kasvun ja oppimisen palvelut/Tuusulan 
kansalaisopisto:
Kansalaisopiston kuvataidekoulun 
kuvataiteiden opettaja

Virka vakinaistaa suuren ja toiminnaltaan laajan Kansalaisopiston 
kuvataidekoulun tuntiopettajan tehtävän, johon sisältyy paljon opetusta ja 
suunnittelua. Virka säästää kustannuksia vähentämällä määräaikaisten 
tarvetta ja mahdollistaa opetuksen määrän lisäämisen.

1.1.2013 1

Tekninen toimiala:

Yhteensä 10 16 0

26
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SEUDULLISET PALVELUYKSIKÖT
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö Perustelut Perustamis-

ajankohta

Virka Työsuh-

de

Euroa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristönvalvonta:
ympäristötarkastaja

Virka perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 2 107 000                  

Ympäristönsuojelu:
ympäristösuunnittelija

Virka perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 1 56 000                    

Terveysvalvonta:
valvontainsinööri

Virka perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 1 68 500                    

Terveysvalvonta:
terveystarkastaja

Virka perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 3 161 600                  

Eläinlääkintähuolto:
eläinlääkäri

Virka perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 1 58 300                    

Hallinto: toimistosihteeri Tehtävä perustetaan Nurmijärveltä Keski-uudenmaan ympäristökeskukseen 
siirtyvää työntekijää varten. 1.1.2013 1 44 100                    

Kuuma -seutu
Vakinaistaminen: KUUMA-yhteistyön 
assistentin työsuhde

KUUMA-yhteistyö on vakiintunut, jonka vuoksi assistentin työsuhde tulee 
vakinaistaa 1

Yhteensä 8 2 495 500       

10
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NIMIKKEIDEN MUUTOKSET (eivät aiheuta henkilöstölisäyksiä)
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö Perustelut Perustamis-

ajankohta

Virka Työsuh-

de

Yleisjohto ja konsernipalvelut:

Talous- ja tietohallinto/Taloushallinto ja 
suunnittelu:
laskentapäällikkö > talouspäällikkö

Talous- ja tietohallinto -tulosalueen tehtäväkenttää on 
organisaatiouudistuksessa kasvatettu v 2012 aluesta alkaen. 
Tehtäväkenttään on tullut konsernivalvonta ja turvallisuuspalvelut. 
Tehtävien jako talousjohtajan ja laskentapäällikön välillä on muuttunut 
aiemmasta, sillä aiemmin talousjohtajalle kuuluneita tehtäviä on siirtynyt 
laskentapäällikölle. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
kaavasuunnittelija > yleiskaavasuunnittelija

Uusi nimike vastaa paremmin muiden kaavasuunnittelijoiden tehtävistä 
poiketen yleiskaavoja valmistelevan kaavasuunnittelijan tehtäviä ja roolia 
kaavoitustoimistossa. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
mittausteknikko > toimitusinsinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta. Nykyinen nimike ei vastaa 
työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
mittausteknikko > tontti-insinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta. Nykyinen nimike ei vastaa 
työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
mittausteknikko > maanmittausinsinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta. Nykyinen nimike ei vastaa 
työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 1.1.2013 1 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
maanmittausteknikko > maanmittausinsinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta. Nykyinen nimike ei vastaa 
työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 1.1.2013 2

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
johtava mittausteknikko > kartastoinsinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta. Nykyinen nimike ei vastaa 
työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Maankäyttö ja karttapalvelut:
kiinteistöinsinööri > maankäyttöpäällikkö

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta.
Maankäyttöpäällikön nimike kuvaa hyvin kiinteistöinsinöörin nykyistä 
tehtäväkokonaisuutta sekä esimiesasemaa organisaatiossa. 1.1.2013 1

Kuntakehitys/Karttapalvelut:
mittausteknikko > maanmittausinsinööri

Tulevien rekrytointien kannalta on tärkeää tarkistaa nimike vastaamaan 
nykyistä maanmittausalan tutkintorakennetta.
Nykyinen nimike ei vastaa työntekijän käytännössä hoitamaa tehtäväaluetta. 

1.1.2013 1
Kuntakehitys/Kaavoitus:
kaava-arkkitehti > asemakaava-arkkitehti

Uusi nimike vastaa paremmin muiden suunnittelijoiden tehtävistä poiketen 
vaativien asemakaavojen valmistelevan suunnittelijan tehtäviä ja rooli 
kaavoitustoimistossa erityisenä vetovastuunaan Rykmentinpuiston 
kaavahankkeet. 1.1.2013 1

Talous- ja tietohallinto/Taloushallinto ja 
suunnittelu:
maksuliikenteenhoitaja > 
rahoitussuunnittelija

Virka on jaettu puoliksi Seudullisen talouspalvelukeskuksen ja Talous-
hallinnon ja suunnittelun tulosyksikköjen kesken. Taloushallinnon ja 
suunnittelun lisääntyvät kuntakonsernin rahoitukseen liittyvät tehtävät  
vaativat koko viran siirtämistä Taloushallinnon ja suunnittelun tulos-
yksikköön, toimenkuvan tarkistamista ja nimikkeen muuttamista 
vastaamaan muuttunutta toimenkuvaa. 1.1.2013 1

Sosiaali- ja terveystoimiala:

Koti- ja laitoshoito/Terveyskeskussairaala: 
laitosapulainen > laitoshuoltaja

Nimike vastaa terveyskeskussairaalassa toimenkuvaa ja on yhtenäinen 
muiden koti- ja laitoshoidon alueella olevien toimintayksiköiden käytössä 
olevien nimikkeiden kanssa. 1.1.2013 10

Terveyspalvelut/Perheiden terveyspalvelut:
osastonhoitaja > perheiden terveyspalvelujen 
päällikkö

Uusi nimike on johdonmukainen organisaation muihin tulosyksikön 
esimiesten nimikkeisiin nähden.

1.1.2013 1
Sosiaalipalvelut/Perhetukikeskus:
vastaava hoitaja > vastaava ohjaaja

Uusi nimike vastaa nykyistä toimenkuvaa ja yhtenäistää nimikkeistöä.
1.1.2013 2

Sosiaalipalvelut/Perhetukikeskus:
laitosapulainen > laitoshuoltaja

Työ, tehtävät ja vastuualue selkeästi laajentunut. Puhtaanapitoalue 
kaksinkertaistunut. Uusi nimike vastaa nykyistä toimenkuvaa. 1.1.2013 1

Kehittämis- ja hallintopalvelut:
arkistoavustaja > toimistosihteeri

Toimialan toimistotehtäviä tekevien nimikkeiden yhdenmukaistaminen.
1.1.2013 1

Kasvatus- ja sivistystoimiala: 

Varhaiskasvatuspalvelut/Perhekeskustoimint
a:
lastentarhanopettaja> perhekeskusohjaaja

Varhaiskasvatuspalveluissa on kussakin kuntakeskuksessa perhekeskus, 
jossa toimii avointa perhetyötä ja lasten kerhot.
Nimike yhtenäistää ja selkiinnyttää työkäytäntöä. 1.1.2013 2

Varhaiskasvatuspalvelut/Perhekeskustoimint
a:
lastenhoitaja > perhekerhonohjaaja

Varhaiskasvatuspalveluissa on kussakin kuntakeskuksessa perhekeskus, 
jossa toimii avointa perhetyötä ja lasten kerhot.
Nimike yhtenäistää ja selkiinnyttää työkäytäntöä. 1.1.2013 4

Liikuntapalvelut/Liikunnanohjaus:
erityisliikunnanohjaaja > erityisliikunnan 

suunnittelija

Työnkuvassa painottuu selkeästi suunnittelun ja koordinoinnin merkitys. 
Tehtävä edellyttää vahvaa sidosryhmätyöskentelyä. Edellinen 
erityisliikunnanohjaaja eläkkeelle elokuussa 2012 1.1.2013 1
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NIMIKKEIDEN MUUTOKSET (eivät aiheuta henkilöstölisäyksiä)

Tekninen toimiala:

Ympäristötekniset palvelut/Puistot:
puutarhuri > kunnanpuutarhuri

Yleensä vastaavan kokoisissa ja suuremmissa kunnissa kuin Tuusula on 
kunnanpuutarhuri, joka johtaa puistoyksikön toimintaa ja 
koulutusvaatimuksena on soveltuva opistotasoinen tutkinto, AMK-tutkinto tai 
muu alan koulutus ja riittävä käytännön kokemus toimialaan kuuluvista 
töistä. 1.1.2013 1

Ympäristötekniset palvelut/Puistot:
viheraluehoitaja > työnjohtaja

Urakoiden valvonta vaatii enenevässä määrin valvontaresursseja ja lisäksi 
kesätyöntekijöiden ohjauksessa sekä muussa esimiestoiminnassa on 
vajausta. 1.1.2013 1

Tilakeskus/kiinteistönhoitoyksikko:
kuntotarkastaja > energia-asiantuntija

Tilakeskuksessa oli avoinna oleva kuntotarkastajan virka muutetaan 
työsopimussuhteiseksi. Nimike halutaan muuttaa, koska kunnassa tarvitaan 
kohoavien energiakustannusten takia enemmän energia-asiantuntemuksen 
kuin kuntotarkastajan osaamista. Toimenkuvan muutostarve aiheutti 
nimikemuutoksen tarpeen. 1.1.2013 1

Yhteensä 14 24 8 000           

Kursiivilla: palkka täsmentyy tva-neuvotteluissa. 38
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LIITTEET 



Seudullinen talouspalvelukeskus

 (1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 1 017 1 114 1 133 826 1 179 1 226
  Maksutuotot
  Tuet ja avustukset
  Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 017 1 114 1 133 826 1 179 1 226
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -674 -720 -731 262 -761 -791
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -145 -170 -174 186 -181 -188
    Muut henkilösivukulut -40 -49 -49 723 -52 -54
  Palvelujen ostot -81 -69 -81 650 -85 -88
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -8 -5 -7 400 -8 -8
  Avustukset
  Vuokrat -68 -100 -74 776 -78 -81
  Muut toimintakulut -1 -1 -490 -1 -1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1017 -1114 -1 119 487 -1 164 -1 211

TOIMINTAKATE 0 0 14 339 15 16
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KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 

VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA 

 

Talousarvioesitys 2013 
 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus         
   (1000 €) Euro TS (1000 €) 

  TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 

  
  

      

TULOSLASKELMA 
  

      
  

  
      

TOIMINTATUOTOT 
  

      
  Myyntituotot 2 200 2 263 2 975 130 3 101 3 232 
  Maksutuotot 346 285 333 000 340 346 
  Tuet ja avustukset 5 

 
      

  Muut toimintatuotot 
  

      
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 551 2 548 3 308 130 3 440 3 578 
Valmistus omaan käyttöön 

  
      

  
  

      
TOIMINTAKULUT 

  
      

  Henkilöstökulut 
  

      
    Palkat ja palkkiot -1 495 -1 534 -1 993 428 -2 073 -2 156 
  Henkilösivukulut 

  
      

    Eläkekulut -338 -352 -470 176 -489 -509 
    Muut henkilösivukulut -93 -104 -134 198 -140 -145 
  Palvelujen ostot -391 -344 -421 970 -439 -456 
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -54 -27 -44 800 -47 -48 
  Avustukset 0 

 
-100 0 0 

  Vuokrat  -169 -174 -229 099 -238 -248 
  Muut toimintakulut -11 -13 -14 359 -15 -16 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2551 -2548 -3 308 130 -3 440 -3 578 
  

  
      

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 
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Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

 (1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 403 329 410 833 419 427
  Maksutuotot 365 323 360 666 368 375
  Tuet ja avustukset 83 0 0
  Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 768 735 771 499 787 803
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -520 -524 -523 387 -544 -566
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -110 -124 -124 566 -130 -135
    Muut henkilösivukulut -30 -36 -35 638 -37 -39
  Palvelujen ostot -21 -31 -31 350 -33 -34
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -8 -12 -11 250 -12 -12
  Avustukset
  Vuokrat -30 -38 -29 026 -30 -31
  Muut toimintakulut -4 -2 -4 500 -5 -5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -724 -765 -759 717 -790 -822

TOIMINTAKATE 44 -30 11 782 -3 -19
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Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue

 (1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot
  Maksutuotot 0 0
  Tuet ja avustukset
  Muut toimintatuotot 370 523 378 385
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 370 523 378 385
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -311 530 -324 -337
  Henkilösivukulut -51558 0
    Eläkekulut -20 935 -22 -23
    Muut henkilösivukulut 0 0
  Palvelujen ostot -34 400 -36 -37
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -21 000 -22 -23
  Avustukset 0
  Vuokrat 0 0
  Muut toimintakulut -57 789 -60 -63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -497 212 -463 -482

TOIMINTAKATE 0 0 -126 689 -86 -97

Tuusula liittyy 1.1.2013 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana

 on Mäntsälä. Tuusulan kuntaosuus  v. 2013 on 108 014,15.
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MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUE 
 
 
Vuoden 2013 alusta aloittaa toimintansa uusi lain mukainen Maaseutuhallinnon 
yhteistoiminta-alue. Asetuksen mukaisesti kuntien tulee järjestää maataloushallinnon 
palvelut siten, että alueella sijaitsee vähintään 800 aktiivista maatalousyrittäjää ja 
henkilökuntaa on tehtävien eriyttämisten vaatimusten mukaisesti oltava vähintään viisi 
henkilöä. 
 
Mäntsälän kunnan isännöimään yhteistoiminta-alueeseen on yhteistyösopimuksen 
mukaisesti liittymässä kahdeksan kuntaa, Mäntsälä, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, 
Askola, Pornainen, Kerava ja Järvenpää. Aktiivisia maatiloja alueella on noin 1150 kpl ja 
toimiston henkilömääräksi tulee 8 kpl. Henkilöstö koostuu sopimuskuntien 
maataloushallinnon tehtävissä toimineista virkamiehistä ja toimistosihteereistä. 
Asiakaspalvelupäiviä järjestetään muissa kunnissa tarpeen ja sopimuksen mukaan. 
 
Alustavan suunnitelman mukaisesti toiminta pyritään saamaan täysimääräisesti käyntiin 
heti 1.1.2013. Mäntsälä toimii siis isäntäkuntana ja Hyvinkäälle tulee sivutoimipiste, jonka 
tarpeellisuutta tarkastellaan parin vuoden toiminnan jälkeen uudelleen. Lokakuussa 2012 
yhteistoiminta-alueen päällikön (Eero Laaksonen) ja Maaseutuviraston (Mavi) kesken 
allekirjoitetaan sopimus maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta sopimuskuntien 
alueella. Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alue sitoutuu hoitamaan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tasapuolisesti koko 
yhteistoiminta-alueen sisällä. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan alueella mahdollisimman 
nopeasti niin, että siitä ei aiheudu haittaa eikä viivästymisiä asiakkaiden suuntaan. 
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Seudullinen

hankintapalvelukeskus  (1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 264 280 684 298 336
  Maksutuotot
  Tuet ja avustukset
  Muut toimintatuotot 2 400 2 2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 264 283 084 300 338
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -174 -176 059 -192 -224
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -32 -35 285 -43 -50
    Muut henkilösivukulut -6 -4 240 -4 -5
  Palvelujen ostot -25 -39 700 -38 -40
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -3 -2 000 -3 -3
  Avustukset
  Vuokrat -17 -18 100 -18 -19
  Muut toimintakulut -7 -7 200 -7 -7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 -264 -282 584 -305 -347

TOIMINTAKATE 0 0 500 -5 -9

Kuntaosuudet

(Laskenta perustuu 31.12.2011 tietoihin)

Asukaslkm %-osuus 2013 2014 2015

40908 Osuus € Osuus € Osuus €

Nurmijärvi 39943 41,12 116 393,03 123 633,72 139 054,55

Tuusula 37221 38,31 108 461,18 115 208,44 129 578,38

Mäntsälä 19983 20,57 58 230,03 61 852,45 69 567,31

Yhteensä 97147 100,00 283 084,25 300 694,61 338 200,24
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HANKINTAPALVELUKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 
 
 

Aika 11.9.2012 klo 9.00 – 11.50 
 
Paikka Nurmijärven kunnanvirasto/Hankintapalvelukeskuksen kokoustila 
 
Osallistujat  Tehtävä 
 
Ira Kaukanen puheenjohtaja, Nurmijärven kunta 
Mia Kontio-Kaskikallio jäsen, Tuusulan kunta 
Marja-Leena Virta jäsen, Mäntsälän kunta 
Laura Vuorenranta henkilöstön edustaja, sihteeri 
Kari Ylitie  esittelijä 
Mikko Löfbacka hankintasuunnittelija 
 
Poissa  Taina Sell, sihteeri 
 
 
 
 
ASIALISTA 
 
56 § Kokouksen avaaminen 
57 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
58 § Kilpailutustilanne 
59 § Uusia mahdollisia kilpailutuksia 
60 § Hankintakoulutuspäivän sisältö 
61 § Tiedoksi 
62 § Muut mahdolliset asiat 
63 § Seuraava kokous 
64 § Kokouksen päättäminen 
 
------ 
59 § TALOUSARVIO ja KUNTASUUNNITELMA 2013 – 2015 
 
 Hankintapalvelukeskuksen talousarvion käsittely siirrettiin 30.8.2012 kokouk-

sessa seuraavaan kokoukseen 11.9.2012. Talousarvioesitykseen on tehty 
seuraavia tarkistuksia: 

 
 - kaikki määrärahat/tilit on käyty läpi ja tarkistettu 
 - mitään virheitä , joilla olisi ollut käytännössä merkitystä ei löytynyt 
 - kuntien asukasluvut  on päivitetty tilastokeskuksen väestötietojen pohjalta 

31.12.2011 tilanteen mukaiseksi. Asukaslukua käytetään kunnan maksuosuu- 
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den arvioimiseen. Lopullisessa 2013 ennakkolaskutuksessa käytetään uu-
dempia 31.12.2012 tietoja, joita vielä ei ole olemassa. 

 - palkkamäärärahat on laskettu voimassaolevien hintojen pohjalta + 1,9 % 
VES/TES mukainen korotusvaraus +  5 % lomapalkkavaraus. Lomapalkkava-
rauksessa on pieni muutos johtuen siitä, että uudessa esityksessä on käytetty 
hieman tarkempaa laskentatapaa. Laskentatapojen ero laskentaprosentissa 
on noin 0,8 %. 

 - henkilösivukustannukset on laskettu yleisen kunta-alan kokonaishenkilösivu-
kuluprosentilla 22,45 % talousarvion valmisteluohjeiden mukaisesti. 

 - 30.8.2012 esitykseen verrattuna muutaman määrärahan/tilin osalta on tehty 
teknisiä muutoksia talouskeskuksen ohjeiden mukaisesti eli määräraha on siir-
retty eri tilille kuin se oli edellisessä esityksessä. Näitä ovat mm. muut sisäisen 
toiminnan kulut, työterveysmaksut ja atk-määrärahat, joiden tiliöintiä on muu-
tettu budjetointiteknisistä syistä. 

 - talousarvioesityksessä on ilmoitettu muutosprosentit edelliseen vuoteen ver-
rattuna. 

 - lähes kaikkien tilien osalta on selitys, jossa määrärahan sisältöä avattu 
 - talousarvioesityksessä on eritelty, mistä johtuu merkittävimmät määrärahan 

kasvut ja muut muutokset. 
  
  Vuoden 2013 osalta merkittävin määrärahatarvetta lisäävä asia on määrära-

haesitys sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönottamiseksi. Sähköinen kil-
pailutusjärjestelmä toimii ns. pilvipalveluna, jossa käyttäjä maksaa järjestel-
män käytöstä sen mukaan, montako käyttäjää järjestelmällä on. Järjestelmän 
käyttöönottovuonna joudutaan maksamaan perustamiskustannukset, jotka 
jäävät seuraavana vuonna pois. Kun kysymyksessä on ns. pilvipalvelu, oste-
taan vain palvelua, ei laitteita eikä ohjelmistoja. Sähköisestä kilpailutusjärjes-
telmästä maksetaan vuosi kerrallaan käyttäjämäärän pohjalta. Sähköisen kil-
pailutusjärjestelmän avulla voidaan HPK:n hoitamien kilpailutusten määrää 
vuositasolla lisätä huomattavasti ja lisätä edullisesti tätä kautta toiminnan te-
hokkuutta. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä maksaa 1. vuonna noin 25 % han-
kinta-asiantuntijan/hankintasihteerin kokonaishenkilövuosikuluista ja seuraavi-
na vuosina noin 20 %. Kunnissa hajautetusti hoidettavien kilpailutusten siirty-
minen yhä laajemmin hankintapalvelukeskuksen keskitetysti hoidettavaksi vä-
hentää kunnissa tehtävää työmäärää. Keskitetysti hoidettuna kilpailutusten ja 
niiden jälkihoidon työmäärä on noin kolmasosan siitä kokonaistyömäärästä, 
joka tehdään kolmessa kunnassa nykyisin samoja hankintoja kilpailutettaessa 
jos se tapahtuu hajautetusti kunnittain. Nykyisillä resursseilla kilpailutusvolyy-
mia ja uusia kilpailutuskohteita ei pystytä olennaisesti lisäämään. Talousarvio-
ratkaisussa linjataan sitäkin, halutaanko keskitetysti hoidettavien hankintojen 
määrää ja samalla tehokkuutta merkittävästi lisätä vai ei.  

 
 Vuodelle 2014 on esitetty 1.8. alkaen uuttaa hankintasuunnittelijan vakanssia, 

jolla tehostetaan merkittävästi toimintaa. Pullonkaulana hankintaprosesseissa 
on työläs ja tarkka tarjouspyyntö-, sopimus- ym. vaativa valmistelutyö, jota 
vahvistamalla pystytään hoitamaan huomattavasti enemmän kilpailutuksia 
kuin nykyresursseilla. Vakanssiesitys on taloustilanteen vuoksi siirtynyt aikai- 
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semmilta vuosilta. Ajatuksena on, että ensin otetaan irti sähköisen kilpailutus-
järjestelmän tuomat lisätehot 2013 ja alkuvuonna 2014 nykyisellä henkilö-
resursseilla ja lisätään loppuvuonna valmisteluvoimaa, jolloin pystytään jälleen 
lisäämään kilpailutusvolyymia.  

 
 Ulkopuolisilta perittäviä korvauksia on tarkistettu. Hankintapalvelukeskukseen 

kuulumattomilta kunnilta, jotka ovat mukana hankintapalvelukeskuksen kilpai-
lutuksissa, laskutetaan ulkopuolisen kunnan osuus kilpailutuksen vaatimasta 
todellisesta työajasta. Perittävä korvaus esitettiin korotettavaksi 30.8.2012 ko-
kouksessa 45 euroon/tunti 0 % alv mutta ohjausryhmässä esitettiin uudeksi 
hinnaksi 100 euroa/tunti. Korotusta 100 euroon/tunti pidetään liian suurena 
kertaluonteisena korotuksena, koska hinta olisi noin 3-kertaistunut ja kunnalli-
nen toiminta ei ole vapailla markkinoilla tapahtuvaa liiketoimintaa, jossa voi-
daan hinnoitella vapaasti. Hinnan pitäisi olla kohtuullisessa suhteessa oma-
kustannushintaan. Hintaa esitetään korotettavaksi 70 euroon/tunti 0 % alv 
1.1.2013 alkaen. 

 
 Liitteinä talousarvion euro-osa, tietotekniikan hankintaesitys, henkilöstöesitys, 

ulkopuolisilta perittävät korvaukset ja toiminnalliset tavoitteet 2013. 
 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy hankintapalvelukeskuksen talousarvioesi-
tyksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 ja 
2015.  

  
Päätös: Tuusula ei hyväksy, jos Tuusulan osalta yli 3,97 %:n kustannus-

ten nousu. 
 
 Mäntsälän edustajan kannanotto: Mäntsälän kunnalla on menos-

sa hankintastrategian toteutus ja siihen liittyviä selvityksiä. Selvi-
tyksessä mietitään erilaisia vaihtoehtoisia tapoja järjestää hankin-
nat tulevaisuudessa. Tästä syystä emme halua hyväksyä sähköi-
sen kilpailutusjärjestelmän hankintaa ensi vuonna. Muilta osin 
voimme budjetin hyväksyä. 

 
 Nurmijärvi hyväksyy esityksen mukaisena. 
 
 Talousarvioesitys hyväksyttiin siten muutettuna, että esitys uudes-

ta hankintasuunnittelijan vakanssista vuodelle 2014 ja esitys säh-
köisestä kilpailutusjärjestelmästä poistettiin.  

 
 
------   
 
64 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50 
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Ruokapalvelut

 (1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 5 244 5 587 5 803 527 5920 6038
  Maksutuotot 0
  Tuet ja avustukset 1 0 0
  Muut toimintatuotot 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 245 5 588 5 803 527 5920 6038
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -1 855 -1 983 -2 018 966 -2100 -2184
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -461 -464 -483 297 -503 -523
    Muut henkilösivukulut -111 -105 -137 070 -143 -148
  Palvelujen ostot -493 -471 -468 500 -487 -507
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 494 -1 669 -1 720 650 -1789 -1861
  Avustukset
  Vuokrat -577 -463 -648 555 -674 -701
  Muut toimintakulut -20 0 -300 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5010 -5155 -5 477 338 -5696 -5924

TOIMINTAKATE 235 433 326 189 223 114
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TEKNINEN TOIMI VESIHUOLTOLAITOS

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 5 347 5 681 6 131 000 6131 6131
  Maksutuotot 51
  Tuet ja avustukset
  Muut toimintatuotot 454 420 419 600 420 420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 852 6 101 6 550 600 6 551 6 551
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -732 -808 -836 547 -870 -905
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -189 -186 -194 458 -202 -210
    Muut henkilösivukulut -43 -53 -53 575 -56 -58
  Palvelujen ostot -1 032 -1 092 -1 103 200 -1147 -1193
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 093 -964 -1 038 500 -1080 -1123
  Avustukset 0
  Vuokrat -105 -78 -145 323 -151 -157
  Muut toimintakulut -12 -2 -2 100 -2 -2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 206 -3 183 -3 373 703 -3 509 -3 649

TOIMINTAKATE 2 646 2 917 3 176 897 3 042 2 902
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TEKNINEN TOIMI TILAKESKUS

(1000 €) euro TS (1000 €)

TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot 2 995 3 295 3 345 700 3346 3346
  Maksutuotot
  Tuet ja avustukset 3
  Muut toimintatuotot 19 569 19 538 20 727 122 20727 20727
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 22 568 22 833 24 072 822 24 073 24 073
Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -2 532 -2 702 -2 687 505 -2795 -2907
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut -577 -647 -645 948 -672 -699
    Muut henkilösivukulut -149 -182 -176 207 -183 -191
  Palvelujen ostot -3 241 -3 071 -3 791 610 -3943 -4101
  Aineet,tarvikkeet, tavarat -3 667 -3 388 -3 404 350 -3541 -3682
  Avustukset
  Vuokrat -1 302 -1 304 -1 221 935 -1271 -1322
  Muut toimintakulut -40 -24 -29 000 -30 -31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -11 508 -11 320 -11 956 555 -12 435 -12 932

TOIMINTAKATE 11 060 11 512 12 116 267 11 638 11 141
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