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Yhteenveto taloudesta II/2019 
 

 
 
Tilikauden 2019 tuloksen ennakoidaan painuvan 
12,1 milj. euroa alijäämäiseksi. 
 
Tilikauden tulosennusteeseen on muutettu verotu-
lot Kuntaliiton 11.9.2019 ennusteen mukaiseksi. Ve-
rotulojen ennustetaan jäävän 8,76 Meuroa talous-
arviota pienemmiksi. Kunnallisveron ennakonpidä-
tysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla ta-
valla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan enna-
koita olisi pitänyt kertyä kunnille elokuun loppuun 
mennessä merkittävästi toteutunutta enemmän. 
Suurin osa kertymävajeesta arvioidaan johtuvan 
verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoitta-
misen ongelmista. Kunnallisverojen toteutumiseen 
loppuvuoden osalta liittyy merkittävää epävar-
muutta.  

 
 
Vuoden 2018 ja 2017 taloustiedot eivät ole suoraan 
vertailukelpoisia keskenään. Sosiaali- ja terveys- 
palveluiden tuottamisen siirryttyä vuoden alusta 
pois kunnan omasta toiminnasta palveluiden os-
toksi Keusote kuntayhtymältä, vaikuttaa se tuotto-
jen- ja kulujen vertailukelpoisuuteen edelliseen 
vuoteen nähden. Vuoden 2019 alussa kunnan uusi 
organisaatio astui voimaan; kunta on organisoitu 
yhteen toimialaan eli Kuntatoimialaan ja kolmeen 
toimialueeseen. Lisäksi toimialueiden välistä työn-
jakoa on muutettu. Näin ollen myöskään toimialu-
eiden 2019 ja 2018 luvut eivät ole suoraan vertailu-
kelpoisia keskenään.  
 

 
 
Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos. Vertailukelpoisuuden vuoksi toimintamenojen kasvu % TP 2018 ei si-
sällä v.2018 menoissa Keusote kuntaymän kuittauslaskutukseen liittyvää 62,143 Meur kirjausta. Ym. taulukon 
investointimäärä ei sisällä investointeihin kirjattua n. 3,4 Meur Tukukin vuokra-asuntorahastoon liittyvää purku-
kirjausta ja sijoitusta  vapaan pääoman rahastoon. 

 

Tilikauden tulos -12,12 Milj. €
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Osavuosikatsaus II/2019 

 
 
Tammi-elokuu 
 
  
1. Toimialuekatsaus 
 
Yleishallinto- ja johdon tuki 
 
Kunnan johtamisen rakenteet ja organisaatio 
uudistettiin 1.1.2019 lukien. Keskeisiä tavoitteita 
oli tiivistää kunnan strategiaan perustuvaa toi-
minnan ja talouden johtamista mm. siirtymällä 
yhden toimialan malliin ja keskittämällä tuki-
palveluita. Vuonna 2019 on jatkettu kunnan 
johtamisjärjestelmän kehittämistä mm. Poikki-
hallinnollisen ja yhteisen työskentelyn kehittä-
misellä sekä johtamisen foorumeiden ja kehit-
tämisen johtamisen toimintamallin määritte-
lyllä.      
 
Vuoden 2019 alkaen kunnan palvelutoiminnan 
järjestämisessä toteutettiin olennainen muu-
tos, kun sosiaali ja terveyspalvelujen tuottami-
nen siirtyi Keski-Uudenmaan sote – kuntayh-
tymälle. Muutoksessa kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden henkilöstö, noin 530 henkilöä, 
siirtyy liikkeen luovutuksella kuntayhtymän 
palvelukseen. Siirtymä onnistui kunnan näkö-
kulmasta hyvin. Keusoten toiminnan ja talou-
den omistajaohjauksen rakenteita ja toiminta-
malleja on vahvistettu kuluvan vuoden aikana.. 
Omistajaohjauksessa keskeisinä toimijoina 
ovat keskeisesti paitsi Keusoten hallintoon ni-
metyt luottamushenkilöt niin myös säännölli-
set kuntajohtajakokouset ja talousjohtajako-
kouset.     
 
Kuntastrategian onnistunutta toteuttamista 
varmistettiin alkuvuodesta arvioimalla kunnan 
johtoryhmän toimesta vuositavoitteiden hyvän 

toteuttamisen riskejä ja määrittelemällä lisätoi-
menpiteitä.  Edelleen määriteltiin strategian 
painopisteet kuluvalle ja vuodelle 2020. Vuosi-
tavoitteiden toteutuminen on pääosin edennyt 
suunnitellusti. 
 
Kevääseen mennessä laadittiin erilliset edun-
valvontakortit keskeisille kunnan edunvalvon-
nan kohteille. Edunvalvontakortit sisältävät 
mm. edunvalvonnan tavoitteet, toimenpiteet 
ja vastuut. Edunvalvonnan kokonaisuus ja kes-
keiset toimenpiteet hyväksyttiin valtuustossa 
kesäkuussa. 
 
Luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijaorgani-
saation rooleja ja yhteistyötä kehitettiin ke-
väällä itsearvioinnin perusteella.  Keväällä to-
teutettiin poliittisen johtamisjärjestelmän vä-
liarviointi laajoin kyselyin ja yhteisisissä työs-
kentelyissä.  Väliarvioinnin perusteella val-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 2.9.2019 jatko-
toimenpiteet johtamisjärjestelmän kehittämi-
selle.  
 
Toimialan vastuulle on valmisteltu kuntatasoi-
sen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työn johtaminen ja valmistelutehtävät. Työ on 
käynnistynyt suunnitellusti Hyvin voinnin ja 
terveyden edistämisen lautakunnan ohjaa-
mana keväällä valmistuneen hyvinvointikerto-
muksen laadinnalla ja hyvinvointisuunnitelman 
valmistelulla tavoitteena suunnitelman valmis-
tuminen syyskaudella 2019..  Kunnan sisäinen 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä 
on työskennellyt aktiivisesti. 
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Yhteiset palvelut 
 
Yhteiset palvelut toimialueen toiminta käyn-
nistyi vuoden vaihteessa. Yhteiset palvelut 
koostuvat neljästä palvelualueesta: Talouden 
ohjaus, Hallintopalvelut, Asiakas- ja henkilös-
töpalvelut sekä Kehittäminen ja tietohallinto. 
Uuden toimialueen tavoitteena on tuottaa pa-
rempaa palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan 
sisäisille asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehok-
kuutta parannetaan keskittämällä tukipalve-
luita sekä uudistamalla palveluprosesseja. 
Keskeisenä muutostavoitteena on palveluiden 
kehittämisen vastuiden selkeyttäminen, kun-
tatasoisen kehittämismallin luominen sekä ke-
hittämistyön tuloksellisuuden parantaminen. 
 
Yhteisten palveluiden toiminta lähti liikkeelle 
suunnitellusti. Toimialue ja palvelualueet jär-
jestäytyvät uusien organisaatio- ja johtamisra-
kenteiden mukaisesti. Osassa yksiköitä tehtä-
vät ja esimiesvastuut säilyivät entisellään. Te-
kemisessä ja arjen työssä on pyritty avoimem-
man ja kehitysmyönteisemmän toimintakult-
tuurin edistämiseen. Alkuvuoden aikana työn 
kuormitus oli useassa yksikössä korkealla ta-
solla mm. Keski-uudenmaan soten irrottautu-
misen toimeenpanoon liittyvien tehtävien 
vuoksi. 
 
Asiakas- ja henkilöstöpalveluissa resursseja 
suunnattiin työhyvinvoinnin ja työsuojelun ke-
hittämiseen, uusi työsuojelupäällikkö aloitti 
kunnan palveluksessa kesäkuussa. Henkilös-
töpalvelut on tukenut alkuvuoden aikana toi-
mialueita kunnantalon sisäilmaongelmiin liitty-
vissä asioissa työterveyden kanssa.  Keusoten 
valmiusasioiden organisointia ja vastuita täs-
mennettiin sekä häiriö- ja kriisiviestinnän käy-
täntöjä uudistettiin. Maahanmuuttotiimin asiak-
kaina on ollut ensi kertaa myös työperäisen 
maahanmuuton kautta tulleita asiakkaita, kun 
tähän asti palvelut ovat keskittyneet lähinnä 
kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden 
tukemiseen. Työllisyyspalveluissa edistettiin 

palkkatuetun työn tarjoamista Kelan työmark-
kinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttömille 
työnhakijoille. Ohjaamossa kehitettiin psyko-
sosiaalisen tuen mallia, ja psykologipalvelu 
tuotiin nuorten saataville. Tuusulan kunnan 
keskitetty asiakaspalvelun, TuusInfon, toi-
mesta otettiin käyttöön uusi chat-palvelun 
tuusula.fi –verkkosivustolla. Tuusinfo on pal-
vellut kuntalaisia mm. HSL-korttivaihdoksissa 
ja nyt meneillään olevassa vyöhyke- ja linjas-
tomuutoksessa. 
 
Hallintopalveluissa toimitettiin eduskuntavaalit 
ja europarlamenttivaali sekä niihin liittyvät en-
nakkoäänestykset. Holhoustoimen edunval-
vontapalvelut yksikkö toimii uusitulla nimellä 
ja vain yleiseen edunvalvontaan keskittyvällä 
tehtäväkentällä, kun talous- ja velkaneuvonta 
siirtyi oikeusaputoimistolle ja sosiaali- ja poti-
lasasiamiehen tehtävät Keski-uudenmaan 
sotelle vuoden vaihteessa. 
 
Talouden ohjauksessa kehitettiin johdon ra-
portointipalvelua Kuntaria. Raportista tehtiin 
informatiivisempi sekä visuaalisempi lisää-
mällä seurannan kannalta kiinnostavia suorite-
tietoja sekä grafiikkaa. Uudet toiminnan ja ta-
louden seurannan kuukausiraportit otettiin 
käyttöön maaliskuussa. Palvelualueella jatket-
tiin talouden prosessien uudistamista ja kes-
kittämistä sekä valtionhallinnon julkisen talou-
den raportoinnin muutoksien eli Kuntatieto-
ohjelman toteuttamista. Lisäksi valmisteltiin 
syksyn aikana toteutettavaa Kasvun ja talou-
den hallintaohjelmaa. 
 
Kehittäminen ja tietohallinto palvelualueella 
keskeisenä kehittämisasiana on ollut kuntata-
soisen kehittämismallin uudistaminen, jonka 
osana käynnistettiin kehittämis- ja tavoitesalk-
kujärjestelmän käyttöönotto.  Toisena keskei-
senä painopisteenä oli Keusoten toiminnan 
jatkuvuuden ja ICT palveluiden häiriöttömän 
toiminnan turvaaminen sekä laadukkaan käyt-
täjätuen tarjoaminen uuden kuntayhtymän 
henkilöstölle siirtymävaiheessa. Kunnantalon 
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väistötilojen tietoliikenneverkkojen rakentami-
nen käynnistettiin kesän aikana. Kehittämisjoh-
taja aloitti työt elokuussa. 
 
Sivistys 
 
Palveluverkko 
Sivistyksen toimialalla palveluverkkosuunni-
telman eteneminen on toteutettu yhteistyössä 
Tuusulan Tilapalveluiden ja kaavoituksen 
kanssa. Saimme hyväksytyksi Martta Wende-
lin –päiväkodin hankesuunnitelman, Kirkonky-
län hankesuunnitelman, Riihikallion strategi-
sen suunnitelman ja väistötilojen toteuttami-
sen sekä Halosenniemen kehittämissuunnitel-
man, Urheilukeskuksen kehittämissuunnitel-
man ja BMX-radan tarveselvityksen. Väistötilat 
valmistuivat sekä Riihikallion että Ruotsinkylän 
kouluihin ja ne otettiin käyttöön elokuussa 
2019. Kirkonkylän koulun ruokailu toteutetaan 
kokonaan väistötiloissa valmistuneen keittiön 
myötä. Kokonaisuudessa hankkeet ovat eden-
neet kunnan palveluverkkosuunnitelmassa 
hyväksyttyjen aikataulujen mukaisesti.  
Monio, lukio ja kulttuuritalon, elinkaarimalli-
neuvottelut saatiin päätökseen ja valtuusto 
hyväksyi hankkeen toteuttajaksi Skanska-Ca-
verion ryhmittymän, joka tarkoittaa, että ra-
kentaminen alkaa syksyllä 2019. Kesällä vas-
taanotimme YIT Oy:n oikaisuvaatimuksen ja 
valituksen markkinaoikeuteen. Vastineet 
markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimukseen on 
valmisteltu heinä- ja elokuun aikana ja ovat 
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyssä 
elo- ja syyskuussa 2019.   
Toimialueella valmistui palvelumuotoilun kei-
noin varhaiskasvatuksen ja koulujen oppimis-
ympäristörakentamisen Iloisen oppimisen 
Tuusula –käsikirja. Työssä oli mukana asian-
tuntijoita, esimiehiä, opetushenkilöstöä, oppi-
laita ja huoltajia. Väistötilahankinnat saatiin val-
miiksi Riihikallion ja Ruotsinkylän kouluihin. 
Iloisen oppimisen Tuusulan -käsikirja täyden-
tää jo hyväksyttyä palveluverkkosuunnitel-
maa. Uusiin päiväkoteihin, Martta Wendelin ja 
Kirkonkylän kampus, valittiin esimiehet. Joke-
lan koulukeskuksen kehittämissuunnitelma on 

käynnistetty. Jokelan monitoimitalon peruspa-
rannus, johon liittyy toiminnallisia parannuksia 
kirjaston tiloihin ja Jokela-saliin tehtiin kesällä 
2019. Pääkirjaston peli- ja satuhuone saatiin 
valmiiksi. 
 
Kalliomaan ALVA-opetuksen pilotti toteutui 
suunnitelmien mukaisesti. Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin (HUS) toiminnan muu-
tosten vuoksi Kalliomaan koulun tilat siirtyivät 
kesällä 2019 Ohkolan tiloista Kellokosken sai-
raalan alueelle. Koulu toimii kartanon päära-
kennuksessa ja talousrakennukseen on tehty 
aineenopetustiloja. ALVA-konsultaation pii-
rissä on ollut yli 100 oppilasta lukuvuoden 
2018-2020 aikana. Pilotissa käynnistyy toinen 
vuosi. Tavoitteena on vakinaistaa ALVA-malli 
ja luoda vahva yhteinen malli vaativan erityi-
sen tuen järjestämiseen.  
 
Hankkeet ja kehittäminen 
Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan 
kuntien yhteistä #uuttakoulua –hanketta. 
Isoimpina tavoitteina hankkeessa on johtami-
sen kehittäminen, yhteisöllisen hyvinvointityön 
kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos. 
#uuttakoulu -hanke käynnistyi keväällä 2019 
sekä projektipäällikön että projektikoordinaat-
torin rekrytoinneilla. Hanke käynnistyi kouluil-
lamme elokuun alussa ja mukana on yli 50 
koulua, jotka osallistuvat hankkeen prosessi-
koulutuksiin ja kehittämistoimintaan. Hankkee-
seen kuuluvat kuntien ja kumppaneiden rahoi-
tusosuussiirrot on tehty elokuussa.  
Sivistyksen toimialueella tehtiin useita valti-
onerityisavustushakemuksia Opetushallituk-
seen. Osa rahoituspäätöksistä tuli 12.4.2019. 
Hakemukset koskevat lukion, peruskoulun ja 
varhaiskasvatuksen kehittämistä.  Saimme ra-
hoitusta seuraaviin kohteisiin ja näiden osalta 
kehittäminen aloitettiin elokuussa 2019.  
 

 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuk-
sen positiivisen diskriminaation edistä-
miseen, 68 320 euroa  
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 Valtionavustukset kaksikielisen ope-
tuksen laajentamiseen, Kieli-Kievari, 25 
000 euroa 

 Valtionavustus kielten tutoropettajatoi-
minnan kehittämiseen, 10 000 euroa 

 Valtion erityisavustus koulun kerhotoi-
minnan tukemiseen, 30 000 euroa 

 Valtion erityisavustus koulutuksellista 
tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 
esi- ja perusopetuksessa, 186 250 eu-
roa  

 Valtion erityisavustus lukiouudistuksen 
toimeenpanon tukemiseen, 72 252 eu-
roa 

 Yleissivistävän koulutuksen kansainvä-
listyminen, kansainvälistymisen kehit-
tämishankkeet, Globaalikasvatuksen 
poluista tienviitoiksi, 10 000 euroa   

 KuumaTVT-verkosto alueellisen tuto-
roiminnan kehittäjänä, 209 000 euroa 
(yhteinen hanke, vetäjänä Nurmijärvi) 

 
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin 
ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. Varhais-
kasvatuksessa käynnistyi myös hallinnon ko-
keilu Pellavan päiväkodissa ja Mainingin päivä-
kodissa. Mattilan päiväkodin toiminta päättyi. 
Lapset siirtyivät Hyrylän alueen muihin ryhmiin 
huoltajien toiveiden mukaisesti. Esiopetusta ei 
järjestetä enää Paijalan ns. Puukoulussa ja tä-
män rakennuksen käytöstä luovuttiin.  
Koulunuorisotyön malli on valmisteltu ja ote-
taan käyttöön syksyllä 2019. Koulujen ruokai-
luryhmät ovat käynnistyneet kaikissa kouluyk-
siköissä. Palvelusopimukset päivitettiin ruokai-
lupalveluiden kanssa.  
Taiteen perusopetuksen tarjonta laajeni. Tuu-
sula käynnisti yhteistyössä KETO Ry:n kanssa 
tanssitaiteen ja sirkustaiteen perusopetuksen 
ja toiminta käynnistyi 1.8.2019. Tanssitaiteelle 
on tilat Rykmentinpuiston ruokalan salissa.  
Toimialueella on edistetty uuden sähköisen 
perhekeskusmallin kehittämistä, osallistuvan 
budjetoinnin toteuttamista, HYTE-työn kehit-
tämistä, Thinking portfolio -kehittämissalkun 

käyttöönottoa sekä käynnistetty kunnan kan-
sainvälistymissuunnitelman laadinta. Uusi per-
hepalvelut sivusto avautui elokuussa.  
Sisäilmatyö on keskeisessä roolissa varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen terveellisten 
ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestä-
mistä. Jatkettiin kehittämistyötä kehittämisryh-
mässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä 
-hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä 
tehtiin 10 kohteessa sekä vahvistettiin viestin-
tää avaamalla uudet verkkosivut.  
Kulttuuri- ja museopalveluiden sekä vapaa-ai-
kapalveluiden henkilökuntaa siirtyi Tuuskodon 
tiloihin vuoden kevään aikana. Halosenniemen 
kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Skidivii-
kot järjestettiin maaliskuussa. Kulttuuripalve-
luiden keskeisenä tehtävänä oli järjestää Koti-
seutupäivät 7.-11.8.2019 ja ne onnistuivat ta-
voitteiden mukaisesti. Päivät keräsivät Tuusu-
laan n. 3000 vierailijaa.  Taiteiden yö lisäsi 
myös kävijämäärää. Tuusula viikko tarjosi mo-
nipuolista kulttuuritarjontaa.   
Kesäkuussa 2019 toteutettiin puistoruokailupi-
lotti Riihikallion Kotkanpuistossa.  
 
Henkilöstöasiat 
Järjestelyvaraeräneuvottelu käytiin laajasti al-
kuvuoden aikana sekä kunnallisen virkaehto-
sopimuksen että opetusalan virkaehtosopi-
musten osalta. Suurimpina kohderyhminä oli-
vat koulun kehittämiseen ja erityiseen tukeen 
ohjata määrärahat, ruokapalveluiden henkilö-
kunta, koulunkäynnin ohjaajat, koulusihteerit, 
varhaiskasvatuksen henkilökunta ja kirjaston 
työntekijöitä.  Rehtoreiden työn vaativuuden 
arviointia (TVA) koskeva asiakirja hyväksyttiin 
kunnanhallituksessa.  
Tuusulan ruokapalvelut siirtyivät sivistyksen 
toimialalle vuoden 2019 alusta lukien ja perhe-
ohjaajat ovat osa Kasvun ja Oppimisen tuen 
yksikköä. Parhaillaan haemme hankerahalla 
varhaiskasvatukseen yhtä perheohjaajaa. Rek-
rytoimme myös taidepedagogeja, joiden teh-
tävänä on toimia varhaiskasvatuspalveluissa 
uutena tuen muotona. Uudet vakanssit oppi-
laanohjaukseen ja yläkoulun erityiseen tukeen 
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ovat olleet haettavina ja valitut henkilöt aloitta-
vat työskentelyn lukuvuoden 2019-2020 
alusta.  
Mattilan päiväkodin varhaiskasvatuksen henki-
löstä siirtyi Tuusulan kunnan muihin varhais-
kasvatuksen yksiköihin.  
Osaamisen kehittäminen  
Niiden koulujen johtoryhmille on käynnistetty 
vuoden alusta johtoryhmävalmennus, joita 
suurimmat palveluverkon muutokset kosket-
tavat. Toimintakulttuurin ja johtamisen muu-
tosta viedään eteenpäin palveluverkon oh-
jausryhmän tuella. Teams- järjestelmästä to-
teutettiin pilotit palveluverkon ohjausryhmälle 
ja rehtoreille. Koulutusta on järjestetty hallin-
nolle ja lautakunnalle. 
Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle 
järjestettiin koulutusta yhteisen koulutuskalen-
terin kautta. Jokainen perusopetuksen opet-
taja sai valita yhden tai useamman kolmen 
tunnin koulutuksellisen veson koulutuskalen-
terista. Kouluttajina toimi paljon koulujen omaa 
henkilöstöä. Aloitimme ensimmäistä kertaa 
laajemman koulunkäynninohjaajille suunnatun 
koulutustarjonnan. Koulutusta tarjottiin sään-
nöllisesti koulujen loma-aikoina. 
 
Talous 
Sivistyksen toimialueella ennustetaan toimin-
takatteen pysyvän muutetun talousarvion mu-
kaisena. Ulkopuolista rahoitusta saavia hank-
keita ei ole budjetoitu tuloihin eikä menoihin. 
Hankkeet jaksotetaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä. Oppimisen palvelualueella määräraha-
varauksissa ei ole huomioitu Ruotsinkylän 
koulun väistötilojen vuokria n. 95 000 euroa, 
mikä katetaan toimialueen sisällä muista 
eristä. Em. muutokset eivät vaikuta sitovaan 
toimintakatteeseen. 
 
 
Kasvu ja ympäristö 
 
Seurantakaudella tontteja luovutettiin yh-
teensä 42 kpl (AO 32 kpl, A 4 kpl, YL 1 kpl, YS 2 
kpl, PA 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl). Maan-
myyntituloja on seurantakaudella kertynyt 

noin 6,1 M€. Tontinluovutukset ovat edenneet 
tasaiseen tahtiin. Asuntotonttien vuokrauksen 
suosio on kasvanut. Seurantakaudella on 
vuokrattu tontteja siten, että jos ko. tontit olisi 
myyty, olisi niiden myyntitulo ollut noin 2 M€. 

Tuusulan yleiskaava 2040 valmisteltiin ehdo-
tusvaiheeseen ja hyväksyttiin nähtäville. Yri-
tystonttivarannon kasvattaminen astui aske-
leen eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-
alueen kaavaluonnoksen käsittelyn myötä. 
Kehä IV:n alueen asemakaavoitus käynnistyi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Sulan 
asemakaavaehdotuksen ensimmäinen osa oli 
julkisesti nähtävillä. Tuusulan palveluverkko-
suunnitelmaan liittyvistä kaavoista käsiteltiin 
kuntakehityslautakunnassa Pellavamäentien 
kaavaluonnos (Riihikallion koulu) ja Kirkonky-
län koulukampuksen kaavaehdotus. Päiväkoti 
Martta Wendelinin kaavamuutos sai lainvoi-
man.  

Tarkastelujaksolla tapahtui Elinvoiman, asumi-
sen ja kehittämisen palvelualueella kaksi 
suurta muutosta. Elinvoimajohtaja Seppo Pie-
tarinen irtisanoutui elokuun alusta ja markki-
nointi-kustannuspaikka siirrettiin osana johta-
misjärjestelmän muutosta konserniin. 

Tarkastelujaksolla osallistuttiin työpaikka-alu-
eiden tarjonnan kehittämiseen, lentokenttäyh-
teistyön kokouksiin, toimittu aktiivisesti 
KUUMA:n kilpailukykyjohtoryhmässä varapu-
heenjohtajana sekä markkinointityöryhmän jä-
senenä. Tulemme osallistumaan ExpoReal 
messuille 10/2019 yhdessä KUUMA:n kanssa. 
Työpaikkaomavaraisuus kehittyi suotuisasti 
v.2015 78,9%:sta v.2016 78,4%:iin. Osallistuttiin 
aktiivisesti KEUKE:n toiminnan kehittämiseen 
hallitustyöskentelyn kautta, KEUKE järjestää 
yrityksille neuvontapalveluja sekä noin 15 se-
minaaria vuosittain. Vuodesta 2017 alkaen on 
myyty 9 yritystonttia. Yritystontteja on tarjolla 
pääasiassa Jokelassa (29) ja Kellokoskella (10). 
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Kysytyimmässä Etelä-Tuusulassa on tarjolla 
vain kaksi kaupan tonttia. 

Hyrylän keskustan yleissuunnitelma valmistel-
tiin hyväksyttäväksi. Asiassa päätettiin, että en-
sin ratkaistaan keskustaan tavoitellun liikekes-
kuksen ja kunnantalon toimintojen sijainti. Pää-
tös valmistuu syksyn aikana. Tämän jälkeen 
voidaan yleissuunnitelma viimeistellä ja hy-
väksyä. Asemakaavoitus on edennyt hitaasti, 
koska näin merkittävällä paikalla pyritään kaa-
varatkaisuun, joka on toteutettavissa ilman 
kaavamuutoksia. Suutarintien asemakaava on 
valtuuston hyväksymä, siitä valitettiin 
HHO:een. HHO teki päätöksen 27.8.2019 joka 
hylkäsi valituksen. Kaava tulee voimaan vali-
tusajan kuluttua, ellei kaavasta valiteta 
KHO:een.  Rakennussuunnittelua ei ole vielä 
aloitettu, mutta rakennuskaavioita laaditaan 
uudiskaavoitusta varten. OP:n talon omista-
jayhtiön kanssa. Ns. SRK:n tontin asemakaava 
on tullut voimaan.  

Focus-alueen osalta kunta on hankkinut omis-
tukseensa noin 7,700 m2 suuruisen strategi-
sesti tärkeän kiinteistön Focus-alueen välittö-
mästä läheisyydestä. 

Ensimmäiset uudet asukkaat muuttivat Ryk-
mentinpuistoon, Mallirakennuksen kohtee-
seen Puustellinmetsään. Puustellinmetsästä 
myytiin kerrostalokortteli Avain yhtiöille.  

Rykmentinpuisto III alueen asemakaavoitus on 
edennyt luonnosvaiheeseen, kunnallisteknii-
kan suunnittelu edennyt ja Gasumin maakaa-
suputken siirtotyöt käynnistyneet. 

Isokarhunkierron ja Kirkonmäen asemakaavat 
ovat hyväksytty ja ne ovat saneet lainvoiman. 
Hökilän asemakaavan valmistelua on jatkettu 
yhdessä Senaatti kiinteistöjen kanssa. Ryk-
mentinpuiston keskuksen ja Monion katujen 
rakennussuunnitelmia on päivitetty ja korjattu. 
Varuskunnanaukion suunnittelutavasta on 

käyty keskustelua ja Rykmentinpuiston III:n ka-
tujen yleissuunnittelu on aloitettu. Kunnallis-
tekniikan rakentaminen on meneillään Puus-
tellinmetsän, Rykmentinpuiston keskuksen ja 
Monion alueilla. 

Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut vil-
kasta ja se on päättänyt kolmen, tällä hetkellä 
tekeillä olevan, taideteoksen hankinnasta. Uu-
det internet-sivut saatiin avattua. 

Asuntomessuprojekti on edennyt suunnitel-
lusti rakentamisvaiheeseen. Messualueelle 
nousee yhteensä 33 messuhanketta. 25 mes-
suhankkeelle on myönnetty rakennuslupa. 
Rakentaminen on alkanut 17 messukohteessa. 
Myös messualueen kiveys- ja puistotyöt ovat 
käynnissä. Lähes kaikki messuhankkeiden ton-
tit on luovutettu. 

Messuaikaisten toimintojen ja rakenteiden 
sekä pysäköintialueiden suunnittelu on käyn-
nissä. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja 
Tuusulan kunnan välinen yhteistoimintasopi-
mus allekirjoitettiin toukokuussa. 

Organisaatiomuutoksen myötä ent. Hallinnon 
ja asiakaspalveluista siirrettiin neljä työntekijää 
Kuntasuunnittelun palvelualueelle. Kahden 
työntekijän työpanos kohdentuu kaavoituk-
seen, yhden paikkatietoon ja yhden maan-
käyttöön. Siirto ei edellyttänyt työtehtävien 
uudelleenjärjestelyä. 

Seurantakaudella allekirjoitettiin ja hyväksyttiin 
2 kpl kaavoituksen käynnistämissopimuksia 
sekä hyväksyttiin 1 kpl käynnistämissopimus / 
kumppanuuskaavoitussopimus. Maankäyttö-
sopimuksia allekirjoitettiin ja hyväksyttiin yh-
teensä 10 kpl.  

Maankäyttösopimuskorvauksia voidaan seu-
rantakaudella tulouttaa maana sekä rahana 
yht. noin 1,5 M€. Kaavoittamattomia maa-alu-
eita seurantakaudella on kunnan omistukseen 
siirtynyt noin 58 ha. Focus-aluetta koskeva lu-
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nastuslupahakemus on toimitettu Ympäristö-
ministeriöön ja etuostoprosessi saatettu pää-
tökseen Rajalinna III- alueella. Metsästysvuok-
rasopimuksista on tehty päätökset, kiinteistö-
välittäjillä on Peltokaaren tontteja myynnissä ja 
maapoliittisen ohjelman päivitystyö on aloi-
tettu.  

Henkilöstöresurssit notkahtivat kesän aikana, 
kun toinen maankäyttöinsinööri irtisanoutui. 
Rekrytointiprosessi on käynnissä. Selkeää lisä-
resurssitarvetta oli jo ennen maankäyttöinsi-
nöörin irtisanoutumista monien hankkeiden, 
sopimusneuvotteluiden ja tukitoimintojen vä-
hittäisen häviämisen vuoksi.  

Hyrylän palvelukeskuksen hanketta valmistel-
tiin eri toimijoiden kesken tutkien vaihtoehtoja 
ja neuvotellen etenemisestä.  Arkkitehtuuripo-
litiikan (Apoli) kaupunkiseminaari järjestettiin ja 
Tuusulan ulkotilaohjeen aluekortit hyväksyttiin 
kuntakehityslautakunnassa.  

Cityplanner 3D-kaupunkimallin laajentami-
seen tarvittavien ilmakuvien ja pistepilviaineis-
ton yhteishankinta on loppusuoralla. Laajempi 
3D-ympäristön kehittäminen ja uudistaminen 
on työn alla. Facta kuntarekisterin Osoiterekis-
teriosa otettiin käyttöön maaliskuussa 2019.  

Tuusulan osoitteet, rakennukset ja rakennus-
luvat sekä kantakarttarasteri ja muita rasteri-
muotoisia kartta-aineistoja liitettiin KuntaTieto-
Palveluun. Factan kuntarekisteri on päivitetty 
uuteen versioon. Asianhallintajärjestelmän ja 
TuuGIS:n integraatioprojektin CaseM-osuus 
valmistui kesäkuussa. Jokelan alueen pohja-
kartan stereokartoitustyö on tehty. 

Rakennusvalvonnan nykyisen arkiston säh-
köistämistä jatkettiin. Kuluvan vuoden aikana 
on tarkoitus digitoida loput lähiarkiston luvat 
sekä pääarkistosta vähintään yhden vuoden 
luvat. 

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus avata lu-
papisteverkkokauppa digitoidun aineiston 
myymiseksi. Tähän liittyvä sisäinen prosessi 
on kuvattu, henkilöresurssien määrittäminen 
on osittain kesken. Sopimusluonnokset kau-
pan avaamiseksi on saatu. 

 
2. Toimintaympäristö 
 
Suomen talouden kasvu hiipuu. Kansantalous 
kasvaa 1,6 % vuonna 2019 (VM, taloudellinen 
katsaus 17.62019). Kotimainen kysyntä ylläpi-
tää talouden kasvua, myös tuotannollisten in-
vestointien määrä on säilynyt hyvällä tasolla. 
Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiota-
son nousu sekä työllisyyden koheneminen. 
Palkkasumma nousee vuonna 2019 lähes 4 %. 

Viennin kasvu hidastuu v. 2019, mikä johtuu 
ennen kaikkea euroalueen maltillisemmasta 
talouskasvusta.. Suomalaisten teollisuusyritys-
ten investointisuunnitelmat ovat kuitenkin 
edelleen hyvällä tasolla, erityisesti metsäteol-
lisuudessa. Samalla kuitenkin uusien asunto-
jen rakentaminen vähenee, kun asuntoaloitus-
ten määrät lähtevät seuraamaan laskevaa lu-
pakehitystä. 

Työllisten määrä nousee 1,1 % v. 2019, vaikka 
asuntorakentamisen kasvun pysähtyminen hi-
dastaa työllisyyden kasvua. Koko vuoden 2019 
työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,6 
prosenttiin. Työttömien määrä vähenee, mutta 
nopein työttömyyden laskun vaihe on ohitettu. 
Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysas-
teeksi on 6,6 % 

Heinäkuussa Tuusulassa oli työttömiä 6,6 % 
työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 297 
(lisäys 62 vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 
142. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 397 
henkilöön, vähennystä kertyi 6 henkilöä vuo-
dessa. Avoimia työpaikkoja oli 407 kappaletta 
(Heinäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan 
ELY -keskus). 
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Tuusulan väkiluku laski tammi-heinäkuussa 
yhteensä 46 hengellä.  Ajanjaksona kuoli 147 
henkeä ja lapsia syntyi 146, vähennyksen ol-
lessa 1 henkeä. Nettomaahanmuutto toi väes-
tönkasvua 50 hengen verran. Ennakkoväkiluku 
oli heinäkuun lopussa 38 618 henkeä. 
 
 
3. Henkilöstö 
 
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä aloitti 
toimintansa 1.1.2019. Lähes kolmasosa kunnan 
henkilöstöstä siirtyi kuntayhtymään eli sosi-
aali- ja terveystoimen henkilöstö sekä neljä 
henkilöä tukipalveluista. Alkuvuoden muutok-
sen siirtymävaiheen tavoitteena oli tukea kun-
tayhtymän toiminnan aloittamista sekä varmis-
taa kunnan ja kuntaorganisaation rajapintojen 
toimivuus. Muutoksella oli kunnan osalta vai-
kutuksia mm. yhteistoimintaorganisaation ko-
koonpanoon. 
 
Kunnan uusi organisaatiorakenne tuli voimaan 
vuoden vaihteessa. Alkuvuodesta uudet ra-
kenteet ja toimintaa vakiinnutettiin. Muutoksia 
liittyen henkilöstöön tapahtui kaikilla toimialu-
eilla. Johtamisjärjestelmää ja johtamisen foo-
rumeita on tarkasteltu vielä alkuvuodesta. 
Konkreettisia toimenpiteitä olivat mm. kokous-
ten ja johtoryhmien kokoonpanojen ja toimin-
tatapojen muodostaminen erityisesti kuntatoi-
mialalla ja yhteisissä palveluissa. Muutoksen 
seuraava vaihe on toimintatapojen kehittämi-
nen. 
 
Alkuvuodesta neuvoteltiin paikallinen järjeste-
lyerä, joka maksettiin 1.1.2019 alkaen. Paikalli-
nen järjestelyerä oli 1,2 prosenttia kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 
palkkasummasta, 0,9 prosenttia  OVTES:n pii-
riin kuuluvien palkkasummasta, 0,7 prosenttia 
lääkärisopimukseen kuuluvien palkkasum-
masta, 0,9 prosenttia kunnallisen teknisen (TS) 
henkilöstön palkkasummasta sekä 1,2 pro-
senttia kunnallinen tuntipalkkaisen (TTES) 

henkilöstön osalta palkkasummasta. Paikal-
lista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijai-
sia tavoitteita olivat paikallisten palkkausepä-
kohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta 
edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen-
järjestelyjen tukeminen.  
 
Merkittäviä henkilöstöön vaikuttavia asioita oli-
vat haastavat sisäilmaongelmat. Kunnanta-
losta päätettiin luopua juuri sisäilmaongelmien 
vuoksi ja väistötiloiksi kunnantalon henkilös-
tölle valittiin tilat Sahankulmassa sekä Tuus-
koto. Väistötiloihin siirtymistä on valmisteltu 
koko alkusyksy. 
 
Työhyvinvoinnin edistämiseksi helmikuussa 
järjestettiin yhdestoista omatoimiseen liikun-
taan kannustava Hikihelmiä hangella haaste-
kisa. Kunnan työsuojelun toimintaohjelma hy-
väksyttiin Kunnanhallituksessa. Kunnassa on 
alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden 
osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvalli-
suusilmoitusjärjestelmään. Kunnan organisoi-
miin työhyvinvointikoulutuksiin työyhteisöillä 
oli mahdollista osallistua. 
 
Kuluvan vuoden toisella kolmanneksella hen-
kilöstökulut toteutuivat suunnitellusti. Tulore-
kisterin tuomat haasteet ja Keusoteen liittyvä 
laskutus saattaa vielä loppuvuodesta vaikuttaa 
kuluihin ja siten tuo haasteita seurattavuuteen. 
Henkilöstömäärä on 31.7.2019 vähentynyt sel-
keästi verrattuna viime vuonna vastaavaan ai-
kaan ja huomattavasti myös edelliseen osa-
vuosikatsaukseen (esim. vakituiset 1253 hlöä 
04/2019 ja 1242 hlöä 07/2019), kun määrässä 
otetaan huomioon Keusoteen siirtyneet. 
Syynä on mm. ettei lähteneiden henkilöiden ti-
lalle ole vielä ehditty rekrytoida uusia.  
 
Henkilömäärä 31.7.2019 
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Henkilötyövuodet (HTV3 = työpanos) nousivat 
viime vuonna vastaavaan aikaan eli 83,6 
htv3:ta (1-8/2019 799,5 htv3, 1-8/2018 715,9 
htv3 (ilman sotea)). (Raportointiin vaikuttavat 
niin sotesta kuin soteen siirtyneet henkilöt, jo-
ten, vertailu on vain suuntaa antavaa.) Kaikki 
htv-luvut nousivat hieman edellisvuoteen ver-
rattuna. 
 
Henkilötyövuodet koko kunta 31.7.2019 
 

 
 
 

 
 
Sairaspoissaolopäivät ovat edelleen laske-
neet. Mutta työtapaturmista johtuvat poissa-
olopäivät ovat kasvaneet muun muassa liuk-
kaan alkutalven takia. 
 
 
 

4. Talouden toteutuminen 
 
Vuoden 2019 talousarvion lähtökohtina ovat 
kuntastrategian mukaiset panostukset kunta-
laisten hyvinvointiin sekä kunnan kasvuun. 
Tuusulan sote-palvelut siirtyivät vuoden 2019 
alusta Keusoten tuotettavaksi. Kunta lisää 
henkilöstöä ennalta ehkäisevään oppilaan tu-
keen sekä tekee ripeässä tahdissa toimenpi-
teitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit sekä 
väistötilat) kunnan palveluverkon sisäilmaon-
gelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asun-
tomessujen valmisteluihin liittyvät kustannuk-
set painottuvat vuodelle 2019. Kunnan vuoden 
2019 budjetoitu tulos painui nollatasoon edellä 
kuvattujen panostusten vuoksi. 
 
Toimintatuotot toteutuivat hieman suunnitel-
tua parempina. Toimintatuottojen toteumaa 
selittää vuokratonteista ja tilavuokrista saadut 
budjetoitua paremmat tuotot. Lisäksi Sivistyk-
sen toimialueelle kirjattiin valtionavustuksia ja 
Uutta koulua hankkeeseen saatu 950 teuron 
erityisavustus. Käyttöomaisuuden myyntivoit-
toja toteutui tarkastelukaudella 4,5 milj. euroa. 
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennuste-
taan toteutuvan talousarvion mukaisina. Käyt-
töomaisuuden myynnit painottuvat loppuvuo-
teen. Elokuun kumulatiivinen toimintatuottojen 
toteutuma oli kokonaisuudessaan 74,8 % bud-
jetoidusta. 

 
Tammi-elokuussa kunnan toimintamenot oli-
vat 2,2 % suuremmat edellisvuoteen verrat-
tuna, eli n. 3,8 milj. euroa. Toimintamenojen 
kasvua tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalve-
luissa (Keusote) 0,9 milj. euroa, henkilöstöme-
noissa n. 0,9 milj. euroa, rakennus- ja kunnos-
sapitopalveluissa 0,7 milj. euroa, kiinteistöpal-
veluissa 0,2 milj. euroa sekä vuokramenoissa 
1,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa 
maksettiin vuoden alussa erikoissairaanhoidon 
osalta kalliin hoidon tasausmaksu 1,082 milj. 
euroa. Erikoissairaanhoidon lisäksi kuluja kertyi 

0

500

1 000

1 500

2 000

7/2018

7/2019
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HTV1 1 240,8 1 012,1 -228,7

HTV2 1 177,3 958,6 -218,8

HTV3 989,6 799,5 -190,1

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

-18,4 %

Muutos

-18,6 %

-19,2 %
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tasaista kertymää enemmän päivystyksessä ja 
kuntoutuksessa. Kunnan toimintamenojen to-
teutuma oli 66,6 % muutettuun talousarvioon 
nähden. Toimintakate toteutui 64,7 % muutet-
tuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2018 
67,5 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mu-
kana Vesihuoltoliikelaitos. 
 
Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lo-
pussa 110,2 milj. euroa. Velan määrä vastaa-
vana ajankohtana vuonna 2018 oli 83,2 milj. 
euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa 
raportointikauden lopussa. 
 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
Alkuvuoden kunnallisverotilitykset olivat odo-
tettua pienempiä johtuen pääosin verokortti-
uudistuksesta. Verokorttiuudistuksessa luo-
vuttiin palkkakausikohtaisista tulorajoista, 
minkä johdosta alkuvuoden ennakonpidätyk-
set on toimitettu aiempaa käytäntöä alhaisem-
pina. Ongelma liittyy tilitysten jaksottamisen 
aikatauluun, tästä syystä kunnallisverojen to-
teutumiseen loppuvuoden osalta liittyy mer-
kittävää epävarmuutta. Tilitysten korjausliik-
keen ennustetaan näkyvän osittain vuoden 
loppupuolella, mutta merkittävämmin vasta 
v.2020 puolella. Lopullinen vaje tulee korjaan-
tumaan verotuksen valmistuessa kesästä 
2020 lähtien. Myös uuden tuloverorekisterin 
käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat vai-
kuttivat osaltaan kertymävajeeseen. Kuntalii-
ton 11.9.2019 julkaiseman ennusteen mukaan 
yllämainitut asiat huomioiden Tuusulan vero-
tulojen ennustetaan toteutuvan 8,76 milj. eu-
roa talousarviota pienempinä jääden 180,917 
milj. euroon. 
 
Valtionosuuksien ennusteeseen ei tehdä 
muutoksia tässä vaiheessa. Liittyen kiky-sopi-
muksen lomarahaleikkauksiin liittyvään kom-
pensaatioon kunnille, on hallitus päättänyt ai-
kaistaa vuodesta 2020 tälle vuodelle kunnille 
maksettavan 237 milj. euron kertakorvauksen. 

Maksatuksen aikaistamisella on tarkoitus hel-
pottaa kuntien haastavaa taloustilannetta, kun 
osa kuntien tämän vuoden verotulojen mak-
satuksesta siirtyy vuodelle 2020. 
 
Tilikauden tulokseen vaikuttaa Gasumin maa-
kaasuputken siirto Rykmentinpuiston työ-
paikka-alueella, mihin valtuusto hyväksyi 
13.5.2019 § 53, 1,2 milj. euron lisämäärärahan. 
Toinen merkittävä menolisäys liittyy  Apotti-
tietojärjestelmähankkeeseen, jolle lisättiin en-
simmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 
0,7 milj. euron lisämääräraha. 
 
Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontin-
myyntitulojen toteutumiseen. Hidastuva ta-
louskasvu ja laskusuunnassa olevat rakenta-
minen sekä asuntomarkkina lisäävät epävar-
muutta kunnan tontinmyyntitavoitteiden to-
teutumiseen. 
 
Toimintamenojen osalta merkittävimmät yli-
tysriskit ovat Keusotessa / sosiaali- ja terveys-
toimialalla. Keusoten osalta ensimmäisen osa-
vuosikatsauksen yhteydessä jäsenkunnille ei 
esitetty tarpeita. Vuoden aikana HUS:n palve-
lusuunnitelaman mukainen käyttö on noussut 
ennustettua korkeammalle tasolle. Tuusu-
lan erikoissairaanhoidon maksuosuus olisi ylit-
tymässä HUS:n 7/2019 ennusteen mukaan 
peräti n. 3 milj. eurolla. Ennakoitua palvelu-
suunnitelman ylitystä selvitetään yhdessä 
Keusoten ja HUS:n kanssa. Tuusulan OVK2 en-
nusteessa on tällä hetkellä otettu huomioon 
puolet (1,5 milj. euroa) HUS:n ilmoittamasta en-
nusteesta. Kokonaisuutena Kesuoten toimin-
tamenojen kehitykseen liittyy edelleen epä-
varmuutta käynnistysvaiheeseen liittyvien las-
kutus- sekä seurantietoihin liittyvien haastei-
den vuoksi. 
 
Toimintamenojen ennakoidaan kehittyvän 
loppuvuoden aikana talousarvion puitteissa 
Sivistyksen, Kasvun ja ympäristön sekä Yhteis-
ten palveluiden toimialueilla.  
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Yleishallinnon- ja johdon tuen toimialueelle 
esitetään 170 000 euron toimintakatteen (tuo-
tot + 250 000 eur ja - 80 000 eur menot) pa-
rannusta (+ ylitys/– alitus). Yhteisten palvelui-
den osalta esitetään - 30 000 menovähen-
nystä, mikä parantaa vastaavan määrän toi-
mintakatetta. Sivistyksen toimialue ei esitä 
määrärahoihin muutosta. Kasvun ja ympäris-
tön toimialueen osalta esitetään yhteensä n. + 
1 milj. euron toimintakatteen parannusta (tuo-
tot + 2,1 milj. euroa ja + 1,1 milj. euroa menot).  
 
Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan ole-
van 13,2 milj. euroa alijäämäinen (12,1 milj. eu-
roa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yh-
teensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 
1,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa alijäämäinen, 
kunta ja vesihuolto yhteensä). 
 
 
6. Määrärahamuutokset  
 
Verotulot päivitetään Kuntaliiton 11.9.2019 tul-
leen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan 
verotulot toteutuvat n. - 8 760 000 euroa bud-
jetoitua pienempinä. Verotulojen alhaiseen 
ennusteeseen vaikuttaa Verohallinnon mu-
kaan verokorttiuudistuksesta johtuva kertymä-
vaje. Lisäksi osasyynä on tuloverorekisterin 
käyttöönotossa ilmenneet ongelmat. 
 
Yhteisten palveluiden toimialueella siirretään 
Asiakas- ja henkilöstöpalveluihin budjetoitu 
Kuel –eläkemenoperusteinen maksu Kunnan-
viraston johdolle n. 80 000 euroa. 
 
Yleishallinto ja johdontuki toimialueella ennus-
tetaan tulojen ylittyvän +250 000 eurolla ja 
menojen ylittyvän n. + 1 580 000 eurolla (+ yli-
tys/– alitus), jolloin toimintakatteen muutos - 
170 000 euroa: 
  
Kunnanviraston johto 

- tulolisäys + 250 000 euroa, vahingon-
korvaus kunnalle 

- menolisäys – 1 500 000 euroa Erikois-
sairaanhoito, Keusote kuntayhtymä 

- n. + 80 000 euroa menolisäys, Kuel elä-
kemenoperusteinen maksu, määrära-
hansiirto Yhteisten palveluiden Asia-
kas- ja henkilöstöpalveluista 

Yhteisten palveluiden toimintakatteen ennus-
tetaan paranevan n. + 30 000 eurolla, mikä 
koostuu menojen vähennyksestä: 
 
Asiakas- ja henkilöstöpalvelut, menojen vä-
hennys - 124 000 euroa

- menovähennys n. – 84 000 euroa, Kuel
eläkemenoperusteinen maksu, määrä-
rahansiirto Yleishallinnon- ja johdon
tuen toimialueelle

- menovähennys n. – 190 000 euroa,
palveluiden ostot

- menolisäys + 150 000 euroa, avustuk-
set, työmarkkinatuen kuntaosuus

Hallintopalvelut
- menolisäys n. + 88 000 euroa, henki-

löstökulut, holhoustoimen edunval-
vontapalvelut

Talouden ohjaus
- menovähennys n. + 80 000 euroa, pal-

veluiden ostot

Kehittäminen ja tietohallinto
- menolisäys n. + 87 000 euroa, henkilöstö-

kulut

Sivistyksen toimialueella ennustetaan pysyvän
muutetun talousarvion mukaisessa toiminta-
katteessa, ja toimialueelle ei esitetä määrära-
hanmuutoksia. 

Kasvun ja ympäristön toimialueella ennuste-
taan tulojen ylittyvän + 2,1 milj. eurolla ja me-
nojen ylittyvän n. + 1,1 milj. eurolla (+ ylitys/– 
alitus), jolloin toimintakate paranee n. 1 milj. 
eurolla.   
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Kehittäminen ja hallinto, menolisäys + 153 000 
euroa 

 menovähennys - 47 000 euroa, henki-
löstökulut 

 menolisäys, + 200 000 euroa, palvelui-
den ostot 
 

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, me-
novähennys - 567 000 euroa 

 menovähennys – 510 000 euroa,  
Asuntomessut, ylijäämämaiden enna-
koitua parempi hyödyntäminen 

 menovähennys – 100 000 euroa,  
henkilöstökulut 

 menolisäys + 43 000 euroa, asiantunti-
japalvelut 

Kuntasuunnittelu, tulolisäys + 394 000 euroa ja 
menovähennys – 67 000 euroa 

 tulolisäys + 100 000 euroa maankäyttö-
korvaukset 

 tulolisäys + 294 000 euroa tontin vuok-
rat 

 menovähennys - 117 000 euroa henki-
löstökulut 

 menolisäys + 50 000 euroa palveluiden 
ostot 

Yhdyskuntatekniikka, menolisäys n. + 60 000 
euroa, 

- menovähennys - 190 000 euroa, hen-
kilöstökulut 

- menolisäys + 250 000 euroa palvelui-
den ostot. Tästä 145 000 euroa Bosto-
ninpuiston alueen kunnostamiseen. 

 
Tilapalvelut, tulolisäys + 1 571 000 euroa ja 
menolisäys + 1 514 000 euroa, 

 tulolisäys + 1 571 000 euroa, vuokra-
tuotot 

 menovähennys - 74 000 euroa, henki-
löstökulut 

 menolisäys + 91 000 euroa, palveluiden 
ostot 

 menolisäys + 267 000 euroa, aineet ja 
tarvikkeet/sähkö- ja lämmityskulut 
v.2018 tasolle 

 menolisäys + 1 230 000 euroa, vuokrat 

 
Rakennusvalvonta, tulolisäys + 140 000 euroa 

 rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut, 
rakennuslupien määrän kasvu 
 

Kunnan investointeihin tehdään yhteensä 
- 3 785 000 euron määrärahanvähennykset
(- 4285 000 euroa sis. kunta ja Vesiliikelaitos).

 
Rakennuksiin yht. -4 785 000 määrärahanvä-
hennys: 

- menovähennys - 100 000 euroa Sote, 
tilojen toiminnallisuuden parantaminen 
ja tilankäytön tehostaminen, muutosin-
vestoinnit 

- menovähennys - 290 000 euroa Etelä-
Tuusulan päiväkoti 

- menovähennys - 200 000 euroa Mik-
kolan koulun alapohjien korjaus 

- menovähennys - 3000 000 euroa 
Etelä-Tuusulan lukio, monitoimiraken-
nus MONIO 

- menovähennys - 30 000 euroa Ryk-
mentinpuiston yhtenäiskoulu: koulu, 
pk, nuorisotila 

- menovähennys - 430 000 euroa Ryk-
mentinpuiston yhtenäiskoulu, esiraken-
taminen 

- menovähennys - 410 000 euroa Riihi-
kallion yläkoulun rakentaminen 

- menovähennys - 600 000 euroa Kir-
konkylän koulu ja päiväkoti kampus 

- menonlisäys + 75 000 euroa Jokelan 
tiilitehtaan kehittäminen 

- menonlisäys + 200 000 euroa Sahan-
kulman muutostyöt 

- menonvähennys – 40 000 euroa Hyry-
län ostoskeskuksen muutokset 
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- menonvähennys – 10 000 euroa PTS:n 
mukaiset työt 

- menonlisäys + 50 000 euroa Ruotsin-
kylän koulun osittainen purku ja muu-
tostyö 

 
 
Muihin pitkävaikutteisiin menoihin + 1 000 000 
euron määrärahanlisäys, KT 145 kehittäminen. 
 
Lisäksi tehdään investointeihin seuraavat
määrärahansiirrot:

 - Koneet ja kalusto investointiryhmästä mää-
rärahansiirto 70 000 euroa Puustellinmetsän
valokuituverkko, siirto kiinteisiin rakenteisiin ja
laitteisiin

- Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiryh-
mästä määrärahansiirto 50 000 euroa ATK- ja 
puhelinverkotus, siirto muihin pitkävaikutteisiin 
menoihin. 
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Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti elokuu/2019:

Toimialuekohtaiset muutokset kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen tekstiosuudessa 

luvussa 6. määrärahamuutokset.

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

Yleishallinto- ja johdon tuki tulolisäys 250 000
Yleishallinto- ja johdon tuki menolisäys -1 500 000

Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä toimintakatteen muutos -1 250 000

Yhteiset palvelut menolisäys -50 000

Yhteiset palvelut yhteensä toimintakatteen muutos -50 000

Kasvu ja ympäristö tulolisäys 2 100 000

Kasvu ja ympäristö menolisäys -1 100 000

Kasvu ja ympäristö yhteensä toimintakatteen muutos 1 000 000

Käyttötalousosa yhteensä tulomuutokset 2 350 000

Käyttötalousosa yhteensä menomuutokset -2 650 000

Käyttötalousosa yhteensä toimintakatteen muutos -300 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Yleishallinto- ja johdon tuki menolisäys -80 000

Yhteiset palvelut menovähennys 80 000

Käyttötalousosan määrärahansiirto yhteensä 0

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

Verotulot tulovähennys -8 760 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä tulovähennys -8 760 000

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

Rakennukset

Kunnanhallitus

- Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen menovähennys 100 000

Sivistys

- Etelä-Tuusulan päiväkoti (ent Mikkolan alueen pk) menovähennys 290 000

- Kellokosken koulun alapohjien korjaus menovähennys 200 000

- Etelä-Tuusulan lukio/MONIO menovähennys 3 000 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila menovähennys 30 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu, esirakent. (asuntomessut)menovähennys 430 000

- Riihikallion yläkoulun rakentaminen menovähennys 410 000

- Kirkonkylän koulu ja kampus menovähennys 600 000

- Jokelan tiilitehtaan kehittäminen menolisäys -75 000

Kasvu ja ympäristö

- Sahankulman muutostyöt menolisäys -200 000

- Hyrylän ostoskeskuksen muutokset menovähennys 40 000

- PTS:n mukaiset työt menovähennys 10 000

- Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö menolisäys -50 000

Rakennukset yhteensä menovähennys 4 785 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tekninen lautakunta

- KT 145 kehittäminen menolisäys -1 000 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menolisäys -1 000 000

Investointiosa yhteensä menovähennys 3 785 000
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5. Investointiosan määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)
Kasvu ja ympäristö

Kuntakehityslautakunta

Koneet ja kalusto

- Puustellinmetsän valokuituverkko menovähennys 70 000

yhteensä 70 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

- Puustellinmetsän valokuituverkko menolisäys -70 000

- ATK- ja puhelinverkotus menovähennys 50 000

yhteensä -20 000

Muut pitkävaikutteiset menot

- ATK- ja puhelinverkotus menolisäys -50 000

yhteensä -50 000

Investointiosan määrärahansiirto yhteensä 0
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Verotulot on päivitetty Kuntaliiton 11.9.2019 tulleen 
ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot 
toteutuvat n. - 8 760 000 euroa budjetoitua pie-
nempinä. Verotulojen alhaiseen ennusteeseen vai-
kuttaa verokorttiuudistuksesta johtuva kertymä-
vaje. Lisäksi osasyynä on tuloverorekisterin käyt-
töönotossa ilmenneet ongelmat. 
 
Tammi-elokuun toimintatuotot toteutuivat 74,8 % 
yli tasaisen toteuman (66,7 %) mukaisina. Rapor-
tointikaudella kirjattiin n. 4,5 Meur arvosta käyttö-
omaisuuden myyntivoittoja. Yleishallinnon- ja joh-
don tuen toimintatuottojen ennusteeseen on lisätty 
250 teuroa liittyen saataviin vahingonkorvauksiin.  
Sivistyksen toimialueella toimintatuotot toteutuivat 
73,2 % mukaisina, mihin vaikutti tukiin ja avustuksiin 

kirjatut valtionavustukset ja 950 teuroa Uutta kou-
lua hankkeeseen liittyvä erityisavustus. .Kasvun ja 
ympäristön toimialueella toteutui vuokratuotot 73,3 
% mukaisina, ja ulkoiset vuokratuotot sisälsivät Keu 
Sote kuntayhtymälle vuokratut - sekä Jokelan pa-
loaseman väistöä koskevat tilat.  
 
Sivistyksen toimialueella ennustetaan toimintakat-
teen pysyvän muutetun talousarvion mukaisena. 
Ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ei ole 
budjetoitu tuloihin eikä menoihin. Toimialueelle kir-
jattiin helmikuussaTuusulan kunnan hallinnoimaan 
16 kunnan yhteiseen Uutta koulua hankkeeseen 
saatu valtion erityisavustus 950 teuroa. Hankkeet 
jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialu-

Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio
(käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste

€1 000 8/2019 / MTA* 8/2018 / TP 2018 MTA 2019* 2019 / MTA*

Toimintatuotot 37 732 65,5% 38 218 29,9% 57 619 60 849 105,6 %

Myyntituotot 11 292 64,3% 12 277 15,0% 17 550 17 550 100,0 %

Maksutuotot 3 410 37,5% 6 869 45,3% 9 104 9 344 102,6 %

Tuet ja avustukset 2 148 304,4% 796 59,1% 706 1 581 224,0 %

Muut toimintatuotot 20 881 69,0% 18 276 62,2% 30 259 32 374 107,0 %

Valmistus omaan käyttöön 9 210 59,9%

Toimintakulut -174 199 66,6% -170 367 52,6% -261 581 -265 099 101,3 %

Henkilöstökulut -49 053 67,0% -65 943 66,1% -73 189 -73 207 100,0 %

Palvelujen ostot -99 140 66,5% -72 772 41,6% -149 181 -150 935 101,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 914 61,9% -7 582 61,6% -9 550 -9 817 102,8 %

Avustukset -4 924 67,3% -7 247 64,5% -7 319 -7 469 102,0 %

Muut toimintakulut -15 168 67,9% -16 824 66,7% -22 342 -23 672 106,0 %

Toimintakate -136 458 66,9% -131 939 67,5% -203 961 -204 250 100,1 %

Verotulot 121 844 64,2% 126 824 70,8% 189 677 180 917 95,4 %

Valtionosuudet 15 703 66,7% 16 083 66,2% 23 555 23 555 100,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut -478 -209,0% -179 -30,7% 229 229 100,0 %

Vuosikate 611 6,4% 10 787 125,3% 9 500 451 4,7 %

Poistot ja arvonalentumiset -9 178 67,2% -7 771 65,3% -13 655 -13 655 100,0 %

Satunnaiset tuotot ja kulut

Tilikauden tulos -8 567 206,2% 3 017 -77,9% -4 155 -13 204 317,8 %

Varausten ja rahastojen muutos 0 0 100,0 %

Tilikauden yli-/alijäämä -8 567 206,2% 3 017 -77,9% -4 155 -13 204 317,8 %

Vesihuoltoliikelaitos 916 116,2 % 811 52,1 % 789 1 089 138,0 %

Kunta ja liikelaitos yhteensä -7 651 227,3 % 3 827 -3 366 -12 115 359,9 %
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een tuottoihin on kirjattu Koy Riihikallion Päiväkoti-
keskukselta saatu kertaluonteinen korvaus n. 136 
000 euroa Pellavan päiväkodin osalta, mitä ei oltu 
budjetoitu. Oppimisen palvelualueella määräraha-
varauksissa ei ole huomioitu Ruotsinkylän koulun 
väistötilojen vuokria ajalta 15.7.2019-31.12.2019 n. 
95 000 euroa, mikä katetaan toimialueen sisällä 
muista eristä. Em. muutokset eivät vaikuta sitovaan 
toimintakatteeseen. 
 
Tammi-elokuun toimintakulut toteutuivat 66,6 % 
hieman alle tasaisen toteuman (66,7 %) mukaisina. 
 
Yleishallinnon- ja johdon tuen alle tehdään 
1 580 000 euron määrärahanlisäys. Tästä 
1 500 000 euroa sisältää Erikoissairaanhoidon mak-
suosuuteen tehtävän lisäyksen, osana Keu sote 
kuntayhtymää. Lisäksi tehdään n. 80 000 euron 
määrärahanlisäys määrärahansiirtona Yhteisten 
palveluiden toimialueelta liittyen Kuel- eläkeme-
noperusteiseen maksuun,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasvun ja ympäristön toimialueella vuokrakulujen 
arvioidaan ylittyvän n. 1,1 Meurolla, mutta kuluerä 
katetaan ulkoisina vuokratuottoina. Kasvun ja ym-
päristön toimialueella ennustetaan siivous- ja puh-
taanapitopalveluiden ylittyvän n. 200 000 eurolla 
budjetoidusta liittyen väistötiloissa tehtäviin sii-
vouspalveluihin. Toimialueen henkilöstökulut jää-
nevät n. 400 teuroa alle muutetun talousarvion joh-
tuen mm. avoinna olevien tehtävien täyttämättä 
jäämisestä osan vuotta sekä irtisanoutumisista. Asi-
antuntijapalveluiden ostojen ennustetaan ylittyvän 
budjetoidusta n. 600 teuroa, tämä sisältää mm. 
väistötilojen siivous- ja puhtaanapitopalvelut sekä 
pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista. Läm-
mitys- ja sähkökustannusten ennuste on muutettu 
v.2018 tasolle, kulujen nousu n. 270 teuroa. Asunto-
messujen osalta tullaan jäämään käyttötalousme-
nojen osalta n. 510 000 euroa alle budjetoidun, kun 
on pystytty hyödyntämään ylijäämämaita ennakoi-
tua enemmän. Toimialueen menojen ennustetaan 
ylittyvän n. 1,1 milj. eurolla verrattuna muutettuun 
talousarvioon. 
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Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon 
nähden. Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanvi-

raston johdon toimintakatteeseen vaikuttaa Keus-
ote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kir-
jaukset toimintakatetasolla 74,8 milj. euroa. 

Toimintakate * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio
erittely Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste
€1 000 8/2019 / MTA* 8/2018 / TP 2018 MTA 2019* 2019 / MTA*

Toimintakate -134 404 66,87% -130 100 67,81% -201 007 -200 996 100,00%

1831  YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI -76 655 67,97% -2 517 91,28% -112 774 -114 104 101,18%

18310 KUNNANHALLITUS -76 655 67,97% -2 517 91,28% -112 774 -114 104 101,18%

183100 Kunnanviraston johto -76 715 68,03% -2 533 91,87% -112 774 -114 104 101,18%

183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 60 16 0 0 100,00%

1832  YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE -7 463 65,06% -7 512 70,96% -11 472 -11 442 99,74%

18320  YHTEISET PALVELUT -7 463 65,06% -7 512 70,96% -11 472 -11 442 99,74%

183119  Asiakas- ja henkilöstöpalvelut -4 475 59,60% -4 543 66,48% -7 508 -7 384 98,35%

183120  Hallintopalvelut -1 416 115,96% -1 391 116,77% -1 221 -1 309 107,17%

183140  Talouden ohjaus -875 60,81% -925 69,63% -1 438 -1 358 94,44%

183150  Kehittäminen ja tietohallinto -698 53,50% -653 53,01% -1 305 -1 391 106,65%

1833  SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018 -68 305 64,14%

18330  SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA PÄÄTT2018 -68 305 64,14%

183300  Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018 -8 783 63,17%

183310  Terveyspalvelut PÄÄTT2018 -10 975 62,71%

183320  Sairaalapalvelut PÄÄTT2018 -30 463 66,68%

183330  Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄTT2018 -17 080 61,64%

183340  Kehittämis- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018 -1 004 59,48%

1834  SIVISTYS -TOIMIALUE -55 180 65,22% -54 905 67,29% -84 605 -84 605 100,00%

18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA -50 196 64,76% -49 988 67,21% -77 505 -77 505 100,00%

183410  Sivistyksen tukipalvelut 515 154,24% 449 79,47% 334 334 100,00%

183431  Varhaiskasvatus -16 455 66,97% -16 427 67,86% -24 570 -24 570 100,00%

183440  Oppiminen -34 255 64,31% -34 009 67,04% -53 268 -53 268 100,00%

18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA-4 984 70,20% -4 917 68,11% -7 100 -7 100 100,00%

183450  Kulttuuri -2 264 66,94% -2 127 64,47% -3 383 -3 383 100,00%

183460  Vapaa-aika -2 720 73,17% -2 790 71,17% -3 717 -3 717 100,00%

1835  KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE 2 083 -63,32% 1 299 21,81% -3 290 -2 279 69,27%

18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA 882 67,68% 1 629 53,68% 1 303 1 300 99,76%

183530 Yhdyskuntatekniikka -5 979 69,48% -5 796 85,80% -8 605 -8 665 100,69%

183550  Tilapalvelut (taseyksikkö) 6 861 69,24% 7 425 75,84% 9 908 9 965 100,57%

18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA 1 201 -26,16% -330 -11,30% -4 593 -3 579 77,92%

183160  Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 2 194 -53,27% -1 019 230,98% -4 119 -3 552 86,24%

183500 Rakennusvalvonta 119 -95,90% -47 -1628,97% -124 16 -12,54%

183510  Kehittäminen ja hallinto -484 66,95% -803 67,54% -723 -876 121,19%

183580 Kuntasuunnittelu -628 -168,22% 1 540 33,86% 373 834 223,39%

1837 TULOSLASKELMAOSA 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

18375  TULOSLASKELMAOSA 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

183750 Tuloslaskelmaosa 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT. 2 055 69,56% 1 839 51,05% 2 954 3 254 110,16%

18380 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta2 055 69,56% 1 839 51,05% 2 954 3 254 110,16%

183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 2 055 69,56% 1 839 51,05% 2 954 3 254 110,16%
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Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio
erittely Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste
€1 000 8/2019 / MTA* 8/2018 / TP 2018 MTA 2019* 2019 / MTA*

300  TOIMINTATUOTOT 42 120 65,19% 42 316 31,35% 64 610 68 040 105,31%

1831  YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI 4 217 70,80% 3 419 52,52% 5 956 6 206 104,20%

18310 KUNNANHALLITUS 4 217 70,80% 3 419 52,52% 5 956 6 206 104,20%

183100 Kunnanviraston johto 1 714 84,79% 1 018 35,60% 2 021 2 271 112,37%

183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2 503 63,62% 2 401 65,77% 3 935 3 935 100,00%

1832  YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE 2 212 57,48% 2 054 49,08% 3 848 3 848 100,00%

18320  YHTEISET PALVELUT 2 212 57,48% 2 054 49,08% 3 848 3 848 100,00%

183119  Asiakas- ja henkilöstöpalvelut 1 651 67,20% 1 340 52,09% 2 457 2 457 100,00%

183120  Hallintopalvelut 194 20,85% 442 38,41% 930 930 100,00%

183140  Talouden ohjaus 305 82,31% 223 62,39% 371 371 100,00%

183150  Kehittäminen ja tietohallinto 62 68,32% 50 47,01% 91 91 100,00%

1833  SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018 5 922 8,21%

18330  SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA PÄÄTT2018 5 922 8,21%

183300  Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018 726 56,24%

183310  Terveyspalvelut PÄÄTT2018 1 981 62,17%

183320  Sairaalapalvelut PÄÄTT2018 292 59,70%

183330  Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄTT2018 2 871 57,74%

183340  Kehittämis- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018 51 0,08%

1834  SIVISTYS -TOIMIALUE 9 089 73,15% 7 539 59,82% 12 426 13 301 107,04%

18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 8 299 75,23% 6 831 60,44% 11 032 11 907 1,08           

183410  Sivistyksen tukipalvelut 4 036 65,42% 4 030 65,83% 6 170 6 170 1,00           

183431  Varhaiskasvatus 1 646 58,01% 1 467 54,21% 2 837 2 837 1,00           

183440  Oppiminen 2 617 129,22% 1 334 53,91% 2 026 2 901 143,20%

18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 790 56,66% 708 54,42% 1 394 1 394 100,00%

183450  Kulttuuri 224 78,08% 197 73,20% 288 288 100,00%

183460  Vapaa-aika 565 51,09% 511 49,52% 1 107 1 107 100,00%

1835  KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE 21 457 78,86% 19 284 59,65% 27 210 29 315 107,74%

18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA 16 262 70,05% 15 659 67,04% 23 215 24 786 106,77%

183530 Yhdyskuntatekniikka 359 69,50% 726 64,13% 517 517 100,00%

183550  Tilapalvelut (taseyksikkö) 15 902 70,06% 14 933 67,19% 22 698 24 269 106,92%

18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA 5 195 130,03% 3 624 40,41% 3 995 4 529 113,37%

183160  Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 3 420 55 4,45%

183500 Rakennusvalvonta 477 97,38% 246 54,58% 490 630 128,57%

183510  Kehittäminen ja hallinto 1 92,07% 2 30,23% 1 1 100,00%

183580 Kuntasuunnittelu 1 296 37,00% 3 321 45,62% 3 504 3 898 111,24%

1837 TULOSLASKELMAOSA 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

18375  TULOSLASKELMAOSA 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

183750 Tuloslaskelmaosa 757 9,25% 8 180 8 180 100,00%

1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT. 4 388 62,78% 4 099 56,91% 6 991 7 191 102,86%

18380 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta4 388 62,78% 4 099 56,91% 6 991 7 191 102,86%

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 4 388 62,78% 4 099 56,91% 6 991 7 191 102,86%
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Yleishallinnon- ja johdon tuen toimintatuottojen 
ennusteeseen on lisätty 250 teuroa liittyen saata-
viin vahingonkorvauksiin.  
 
Sivistyksen toimialueelle kirjattiin helmikuussa tu-
kiin ja avustuksiin Uutta koulua hankkeelle saatu 
0,950 milj. euroa.  Hankkeet jaksotetaan tilinpää-
töksen yhteydessä. Toimialueen tuottoihin on kir-
jattu Koy Riihikallion Päiväkotikeskukselta saatu 

kertaluonteinen korvaus n. 136 000 euroa Pellavan 
päiväkodin osalta, mitä ei oltu budjetoitu. 
 
Raportointikaudella toteutui käyttöomaisuuden 
myyntivoitot 4,5 milj. euron mukaisina, mistä Kas-
vun ja ympäristön toimialueen Elinvoima, asumi-
nen ja kehittäminen palvelualueelle kirjattiin Ryk-
mentinpuiston taseyksikölle 3,4 milj. eur käyttö-
omaisuuden myyntivoitot.  
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Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio
erittely Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste
€1 000 8/2019 / MTA* 8/2018 / TP 2018 MTA 2019* 2019 / MTA*

400  TOIMINTAKULUT -176 533 66,45% -172 629 52,75% -265 671 -269 090 101,29%

1831  YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI -80 872 68,11% -5 935 64,06% -118 730 -120 309 101,33%

18310 KUNNANHALLITUS -80 872 68,11% -5 935 64,06% -118 730 -120 309 101,33%

183100 Kunnanviraston johto -78 429 68,32% -3 550 63,23% -114 795 -116 375 101,38%

183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus -2 443 62,10% -2 385 65,33% -3 935 -3 935 100,00%

1832  YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE -9 676 63,16% -9 566 64,76% -15 320 -15 291 99,81%

18320  YHTEISET PALVELUT -9 676 63,16% -9 566 64,76% -15 320 -15 291 99,81%

183119  Asiakas- ja henkilöstöpalvelut -6 126 61,48% -5 882 62,54% -9 965 -9 841 98,76%

183120  Hallintopalvelut -1 610 74,84% -1 832 78,27% -2 151 -2 238 104,07%

183140  Talouden ohjaus -1 180 65,22% -1 148 68,09% -1 809 -1 729 95,58%

183150  Kehittäminen ja tietohallinto -760 54,46% -703 52,53% -1 396 -1 482 106,21%

1833  SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018 -74 227 41,55%

18330  SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA PÄÄTT2018 -74 227 41,55%

183300  Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018 -9 510 62,58%

183310  Terveyspalvelut PÄÄTT2018 -12 957 62,62%

183320  Sairaalapalvelut PÄÄTT2018 -30 755 66,60%

183330  Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄTT2018 -19 950 61,05%

183340  Kehittämis- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018 -1 055 1,65%

1834  SIVISTYS -TOIMIALUE -64 269 66,24% -62 444 66,29% -97 031 -97 906 100,90%

18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA -58 495 66,07% -56 819 66,32% -88 536 -89 411 100,99%

183410  Sivistyksen tukipalvelut -3 521 60,34% -3 582 64,44% -5 836 -5 836 100,00%

183431  Varhaiskasvatus -18 101 66,04% -17 894 66,49% -27 407 -27 407 100,00%

183440  Oppiminen -36 873 66,68% -35 343 66,43% -55 294 -56 169 101,58%

18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA-5 774 67,98% -5 625 66,02% -8 494 -8 494 100,00%

183450  Kulttuuri -2 489 67,81% -2 324 65,13% -3 670 -3 670 100,00%

183460  Vapaa-aika -3 285 68,11% -3 300 66,66% -4 824 -4 824 100,00%

1835  KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE -19 382 63,55% -18 195 68,09% -30 500 -31 594 103,59%

18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA -15 389 70,23% -14 240 68,88% -21 912 -23 486 107,18%

183530 Yhdyskuntatekniikka -6 347 69,58% -6 731 81,72% -9 122 -9 182 100,65%

183550  Tilapalvelut (taseyksikkö) -9 042 70,69% -7 509 60,38% -12 790 -14 304 111,84%

18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA -3 993 46,50% -3 954 65,38% -8 588 -8 108 94,41%

183160  Elinvoima, asuminen ja kehittäminen -1 226 29,77% -1 074 64,28% -4 119 -3 552 86,24%

183500 Rakennusvalvonta -358 58,24% -294 65,49% -614 -614 100,00%

183510  Kehittäminen ja hallinto -485 66,99% -805 67,34% -724 -877 121,16%

183580 Kuntasuunnittelu -1 925 61,47% -1 781 65,19% -3 131 -3 064 97,87%

TULOSLASKELMAOSA 0

18375  TULOSLASKELMAOSA 0

Tuloslaskelmaosa 0

1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT. -2 334 57,05% -2 262 62,35% -4 091 -3 991 97,56%

18380 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta-2 334 57,05% -2 262 62,35% -4 091 -3 991 97,56%

183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos -2 334 57,05% -2 262 62,35% -4 091 -3 991 97,56%
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Toimintakulut olivat 3,9 Meuroa (2,3 %) edellisvuo-
den vastaavaa ajankohtaa suuremmat, 
 
Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston 
johdon toimintakuluihin vaikuttaa Keusote  
kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset, 
mitkä toteutuivat raportointikaudella 75,1 milj. eu-
ron suuruisina.  Kunnanviraston johdon alle teh-
dään 1 580 000 euron määrärahanlisäys. Tästä 
1 500 000 euroa sisältää Erikoissairaanhoidon mak-
suosuuteen tehtävää lisäystä, osana Keu sote kun-
tayhtymää. Lisäksi tehdään n. 80 000 euron määrä-
rahanlisäys määrärahansiirtona Yhteisten palvelui-
den toimialueelta liittyen Kuel- eläkemenoperus-
teiseen maksuun,  
 
Yhteisten palveluiden toimialueella tehdään me-
nojen vähennyksiä, minkä johdosta toimintakatteen 
ennustetaan paranevan n. + 30 000 eurolla. Asia-
kas- ja henkilöstöpalveluiden palvelualueella teh-
dään yhteensä 124 000 euron menojen vähennys.  
Asiakas- ja henkilöstöpalveluista tehdään määrära-
hansiirto yht. n. - 84 000 euroa Kuel- eläkemeno-
perusteisen maksun osalta Yleishallinnon- ja joh-
don tuen toimialueelle. Lisäksi palveluiden ostosta 
tehdään - 190 000 euron menon vähennys. Me-
nonlisäyksenä tehdään + 150 000 euroa avustuk-
siin, työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.  
Hallintopalveluissa tehdään + 88 000 euron me-
nonlisäys henkilöstökuluihin holhoustoimen edun-
valvontapalveluihin. Talouden ohjauksen palvelu-
alueella tehdään - 80 000 euron menonvähennys 

palveluiden ostoissa. Kehittämisen ja tietohallinnon 
palvelualueella tehdään + 87 000 euron menonli-
säys henkilöstökuluihin. 
Sivistyksen toimialueeseen kuuluvalla Oppimisen 
palvelualueella ei määrärahavarauksissa ole huo-
mioitu Ruotsinkylän koulun väistötilojen vuokria 
ajalta 15.7.2019-31.12.2019 n. 95 000 euroa, mikä ka-
tetaan toimialueen sisällä muista eristä. Sivistyksen 
toimialueella ei esitetä määrärahanlisäyksiä. 
 
 
Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan 
siivous- ja puhtaanapitopalveluiden ylittyvän n. 
200 000 eurolla budjetoidusta liittyen väistötiloissa 
tehtäviin siivouspalveluihin. Toimialueen henkilös-
tökulut jäänevät n. 400 teuroa alle muutetun ta-
lousarvion johtuen mm. avoinna olevien tehtävien 
täyttämättä jäämisestä osan vuotta sekä irtisanou-
tumisista. Asiantuntijapalveluiden ostojen ennuste-
taan ylittyvän budjetoidusta n. 600 teuroa, tämä si-
sältää mm. väistötilojen siivous- ja puhtaanapito-
palvelut sekä pilaantuneiden maa-alueiden kun-
nostamista. Lämmitys- ja sähkökustannusten en-
nuste on muutettu v.2018 tasolle, kulujen nousu n. 
270 teuroa. Asuntomessujen osalta tullaan jää-
mään käyttötalousmenojen osalta n. 510 000 euroa 
alle budjetoidun, kun on pystytty hyödyntämään 
ylijäämämaita ennakoitua enemmän. Toimialueen 
menojen ennustetaan ylittyvän n. 1,1 milj. eurolla 
verrattuna muutettuun talousarvioon. 
 

 
 

23



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Toteuma
INVESTOINNIT 2019                                                        1000 € TA2019 MTA2019

OVK II 
ennuste Ero

-3 560 Maa-alueiden hankinta -3000 -8000 -8000 0
6 121 Maanmyynti 9523 9523 9523 0
2 560 Maanhankinta yhteensä netto 6523 1523 1523 0
2 406 Josta myyntivoittojen osuus 8095 8095 8095

Osakkeet
-167 Apotti -171 -171 -171 0

Koy Hyrylän pysäköintitalo -100 -100 -100 0
-167 Osakkeiden hankinta -271 -271 -271 0
34 Osakkeiden myynti 100 100 100 0
28 Josta osakkeiden myyntivoitto 85 85 85

Rakennukset

   Kunnanhallitus
Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja 
tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit -100 -100 0 100

-664
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja 
ikkunat -300 -650 -650 0

-47 Prijuutti -50 -50 -50 0

-711 -400 -750 -700 100
   Sivistys

-109
Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät 
muutosinvestoinnit -200 -200 -200 0
Mikkolan alueen korvaava päiväkoti 0

-8 Etelä-Tuusulan päiväkoti (ent Mikkolan alueen pk) -440 -440 -150 290
Kellokosken koulu, laajennus ja muutos 0

-120 Kellokosken koulun alapohjien korjaus -400 -400 -200 200
-265 Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus -250 -250 -250 0
-198 Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO -5000 -5000 -2000 3000

Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, 
nuorisotila -60 -60 -30 30
Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen 
(asuntomessut) -430 -430 0 430

-5 Riihikallion yläkoulun rakentaminen -500 -500 -90 410
-30 Jokela koulukeskus -60 -60 -60 0
-51 Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus -700 -700 -100 600
-13 Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi -30 -30 -30 0

-797 -8070 -8070 -3110 4960
   Vapaa-aika
Uimahalli

-26 - lähtötelineiden uusiminen -40 -40 -40 0
-51 Urheilukeskus -300 -300 -300 0

Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat -20 -20 -20 0
-66 Rusutjärven koulun piha -100 -100 -100 0

-220
Lepolan koulun lähiliikuntapaikka v. 2019. 
Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. -300 -300 -300 0

-363 -760 -760 -760 0
   Kulttuuri

-77 Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen -250 -250 -250 0
-16 Pääkirjaston peli/satuhuone -50 -50 -50 0

Halosenniemi -50 -50 -50 0
-9 Klaavola -20 -20 -20 0
-13 Ilmatorjuntamuseo -90 -90 -90 0

10 Rakennus -150 -150 -150 0
-4 Mesta -10 -10 -10 0
-46 Jokelan tiilitehtaan kehittäminen -75 -75

-164 -620 -620 -695 -75
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Toteuma
INVESTOINNIT 2019                                                        1000 € TA2019 MTA2019

OVK II 
ennuste Ero

   Kasvu ja ympäristö
-55 Tuuskodon peruskorjaus -600 -600 0

Sahankulman muutostyöt / ei budjetoitua&hyväksyttyä määrärahaa 0 0
 - Tuuskodon kalustukseen hyväksytty -200 -200
Erillinen työohjelma:

-7 Hyrylän koulukeskuksen korjauksia -100 -100 -100 0
-15 Anttilan alueen rakennukset -100 -100 -100 0

Hyrylän ostoskeskuksen muutokset -50 -50 -10 40
-19 Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt -100 -100 -100 0

Viranomaismääräysten aiheuttamat 
muutosinvestoinnit -50 -50 -50 0

-6
Kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen kohd. 
Erillistyöt -35 -35 -35 0

-5
Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuvat 
erillistyöt -150 -150 -150 0

-388 PTS:n mukaiset työt -1315 -1315 -1305 10
-153 LVIS-parannustyöt -200 -200 -200 0

0 Kiinteistöjen kehittäminen, asiantuntijapalvelut -200 -200 -200 0
-25 Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö -50 -50

-672 -2300 -2900 -3100 -200

-2 707 Rakennukset yhteensä -12150 -13100 -8365 4785
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Toteuma
INVESTOINNIT 2019                                                        1000 € TA2019 MTA2019

OVK II 
ennuste Ero

 Kiinteät rakenteet ja laitteet
   Kunnanhallitus
ATK- ja puhelinverkot -50 -50 0 50

0 -50 -50 0 50

   Sivistys

-36
Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-
oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus -100 -100 -100 0

-36 -100 -100 -100 0

   Vapaa-aika

-4
Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset 
muutokset -50 -50 -50 0

-57 Ulkoliikunta- ja harrastuspaikat -50 -50 -50 0
-41 Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu -50 -50 -50 0
-41 Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt -50 -50 -50 0

-143 -200 -200 -200 0

Tekninen lautakunta
Puustellinmetsän valokuituverkko 0 0 -70 -70

-25
Rakennusten pihainvestoinnit 
- erillisen työohjelman mukaisesti -100 -100 -100 0
Tiet ja liikenneväylät

-5 840 Etelä-Tuusula -9270 -9 408 -9 408 0
-9 Jokela -50 -50 -50 0

-195 Kellokoski -460 -460 -460 0
-41 Muut alueet -590 -590 -590 0

-246 Puistot ja leikkipaikat -2090 -2 185 -2 185 0
-23 Vesistöt -70 -70 0

-271 Tuusulanjärvi -1000 -930 -930 0
-22 Jätehuolto -40 -40 -40 0

-6 672 -13600 -13 833 -13 903 -70

-6 851 Kiinteät rakenteet ja laitteet -13950 -14 183 -14 203 -20
60 Rahoitusosuudet 1320 1 320 1 320 0

-6 791 Netto -12630 -12 863 -12 883 -20

Muut Pitkävaikutteiset menot
   Kunnanhallitus

-18 ATK- ja puhelinverkot 0 0 -50 -50
-18 0 0 -50 -50

Tekninen lautakunta
-5 220 KT 145 kehittäminen -6400 -6400 -7400 -1000

-34 Puistometsäntien liittymä MT 148:lle -100 -100 -100 0
-15 Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421 -1000 -1000 -1000 0

Pääradan alikulku Peltokaaressa -150 -150 -150 0
Jokelantien alikulku Peltokaaressa -50 -50 -50 0

-5 288 Muut pitkävaikutteiset yhteensä -7700 -7 700 -8750 -1050
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Toteuma
INVESTOINNIT 2019                                                        1000 € TA2019 MTA2019

OVK II 
ennuste Ero

Koneet ja kalusto

   Kunnanhallitus 
Kunnantilojen turvallisuushankinnat -60 -60 -60 0

-47 Hyökkälän koulu 4 yhdistelmäuunia -50 -50 -50 0

-18
Lepolan koulu yhdistelmäuuni, kuljetusvaunu, 
pakastekaappi -30 -30 -30 0

-37 Jokelan yläaste uusi linjasto -55 -55 -55 0
-33 Vaunukankaan koulu ruoankypsennysvaunuja -48 -48 -48 0
-28 Paijalan koulun keittiön laitteiston lisäys -40 -40 -40 0

-163 -283 -283 -283 0

   Kasvatus- ja sivistyslautakunta
-68 Koulujen ja päiväkotien irtaimisto -250 -250 -250 0
-87 Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta -100 -100 -100 0
-76 Riihikallion koulun irtaimisto -210 -210 0
-8 Rykmentinpuiston liikuntatilan kalusteet -12 -12 0

Taidehankinta -25 -25 0
-27 Koulujen robottihankinnat -30 -30 -30 0

-266 -380 -627 -627 0

   Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta
Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto -45 -45 -45 0

-89 Latukone -90 -90 -90 0
Nuorisotilat, irtaimisto -30 -30 -30 0

-89 -165 -165 -165 0

   Kuntakehityslautakunta
Maastomittauslaitteisto -40 -40 -40 0
Puustellinmetsän valokuituverkko -70 -70 0 70
Rykmentinpuiston aurinkoaita

0 -110 -110 -40 70

   Tekninen lautakunta
Tiekarhu -350 -416 -416 0

-140 Traktori -150 -150 -150 0
-29 Turvallisuusjärjestelmien uusiminen -50 -50 -50 0
-12 Siivouksen laitteet -50 -50 -50 0
-28 Kadunhoitokaluston uusiminen

Maastotallentimien vaihto -14 -14 -14 0
Tuuskodon väistötilojen kalustaminen -200 -200 0

-209 -614 -880 -880 0

-727 Koneet ja kalusto menot -1552 -2065 -1 995 70
473 Koneet ja kalusto tulot
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Toteuma
INVESTOINNIT 2019                                                        1000 € TA2019 MTA2019

OVK II 
ennuste Ero

Tietokoneohjelmistot
   Kunnanhallitus
Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio -80 -80 -80 0
Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä -10 -10 -10 0
Helpdesk-järjestelmän uusiminen -30 -30 -30 0
Sähköinen maksaminen, verkkokauppa -30 -30 -30 0
Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan 
liittyvät integraatiot -30 -30 -30 0
CRM- ja palautejärjestelmän hankinta -30 -30 -30 0
Intranetin versiopäivitys -50 -50 -50 0

-20 Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta -20 -20 -20 0
Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen 
muihin toimintoihin -15 -15 -15 0
Henkilöstötietojärjestelmän hankinta -50 -50 -50 0
Palautejärjestelmän hankinta -30 -30 -30 0
Sähköinen arkistojärjestelmä -35 -35 -35 0
Apotti -1120 0 0 0

-20 -1530 -410 -410 0
   Kuntakehityslautakunta

-30 Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen -40 -40 -40 0

   Tekninen lautakunta
Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja -60 -60 -60 0

-30 -100 -100 -100 0

-49 Tietokoneohjelmistot yhteensä -1630 -510 -510 0

Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta
-19 351 Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto -40253 -45829 -42 094 3 785

60 Rahoitusosuudet 1320 1320 1 320 0
6 627 Tulot 9623 9623 9 623 0

-12 664 Investoinnit, netto -29310 -34886 -31 151 3 785

Vesihuoltoliikelaitos
-1 316 Kiinteät rakenteet ja laitteet -4100 -4100 -3600 500

761 Liittymismaksut (infotieto) 800 800 900 100
Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019

Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä
-20 666 Investoinnit yhteensä, brutto -44353 -49929 -45 694 4 285

60 Rahoitusosuudet 1320 1320 1 320 0
6 627 Tulot 9623 9623 9 623 0

-13 980 Investoinnit, netto -33410 -38986 -34 751 4 285

Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)
-850 Maa-alueiden hankinta 0

-2 799 Kunnallistekniikka -5000 -5000 -5000 0
-1 Muut pitkävaikutteiset menot -320 -320 -320 0

-669 Tuusulan vesi -1990 -1990 -1990 0
-4 319 -7310 -7310 -7310 0

Rykmentinpuisto yhteensä
-4 319 Investoinnit yhteensä, brutto -7310 -7310 -7310
3 555 Maanmyynti

Rahoitusosuudet
-764 Investoinnit, netto -7310 -7310 -7310 0

MTA 2019:
Valtuuston päätös 28.1.2019 § 8, kiinteän omaisuuden ostoon 5 Meur
Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon peruskorjaus 600 teur
Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon väistötilojen kalustaminen 200 teur
Valtuuston päätös 10.6.2019 § 81, 1. osavuosikatsauksen määrärahamuutokset, yht. 224,150 teur määrä-
rahanvähennys.
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Vuoden 2019 suurimpana yksittäisenä investointi-
kohteena on kunnallistekniikan rakentamisessa 
Kantatie 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantami-
nen ja Maantien 139 parantaminen välillä Vaunu-
kangas-Koskenmäen liittymä, mihin on budjetoitu 
6,3 milj. euroa. Hanke on edistynyt arvioitua nope-
ammin, ja arvion mukaan se saadaan tämän vuo-
den puolella 90-95 % valmiuteen. Hankkeen koko-
naiskustannukset ovat olleet tähän mennessä 7,1 
milj. euroa, josta 2 milj. euroa on kohdistunut vuo-
delle 2018. Arvio on, että hankkeen kokonaiskus-
tannukset tulisivat olemaan tänä vuonna 7,3 milj. 
euroa, jolloin lisämäärärahan tarve on 1,0 milj. eu-
roa. Tämä summa vastaavasti vähenee vuoden 
2020 investointimenoista.  

 
Rakennusten investointihankkeista on valmistunut 
Kellokosken koulun alapohjan korjauksen 1. vaihe, 
uimahallin lähtötelineiden uusiminen, Lepolan kou-
lun lähiliikuntapaikka sekä Kellokosken yläkoulun 
pihan perusparannus. Valmistumassa ovat Rusut-
järven koulun lähiliikuntapaikka sekä Jokelan kirjas-
ton muutostyöt. Kevään ja kesän aikana on saatu 

hoidettua myös usean kohteen vesikattojen ja jul-
kisivujen maalaustöitä, julkisivusaumausten uusin-
taa, LVIS-parannustöitä sekä Sivistyksen toimialu-
eelle uusien oppimisympäristöjen edellyttämiä 
muutostöitä. Myös uudet väistötilat Riihikallion ja 
Ruotsinkylän kouluille valmistuivat kesän aikana. 
 
Martta Wendelin päiväkodin toteutussuunnittelu 
on alkamassa, Kirkonkylän koulun suunnittelun kil-
pailutus etenee ja Riihikallion koulun hankesuun-
nittelu on käynnistymässä. Rykmentinpuiston ja La-
helan yhtenäiskoulujen esi- ja tarvesuunnittelu on 
käynnistetty. Monio-hanke etenee rakentamisvai-
heeseen, mikäli markkinaoikeus myöntää aloituslu-
van. 

 
Rakennusten osalta esitetään Jokelan tiilitehtaan 
alueen korjaus- ja kehittämistöihin 75 000 euron li-
sämäärärahaa. Toteutetut aluerakenteet perustu-
vat Jokelan tiilitehtaan placemaking- osallisuustoi-
mintaan ja sähkötekniset työt ovat olleet tarpeen 
rakennus- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi.  

 

 

 
 
 
Keusote kuntayhtymää laskutettiin maaliskuussa 
yht. 0,473 milj. euron edestä kuntayhtymälle siirty-
neen irtaimiston osalta.  
 

Rahoitusosuuksiin kirjattu avustuksia 55 000 euroa 
Kellokosken tekniseen kalatiehen ja 5 000 euroa 
Rusutjärven kuormitusarvioon ja tutkimusnäyttei-
siin liittyen. 

 
 
 

Rahoitusosuudet * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio

investointeihin Kum. Tot.-% Alkup MTA Ennuste Jäljellä

8/2019 MTA TA 2019 2019 MTA 2019

18390000  Tuusulan kunta 60 5% 1 320 1 320 110 1 260

35340  Rahoitusosuudet inv.menoihin 60 5% 1 320 1 320 110 1 260

Yhteensä 60 5% 1 320 1 320 110 1 260
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Kunnan korollisten lainojen määrä kasvoi vuoden 
2018 lopun ajankohtaan 15 milj. euroa. 
Keu Sote kuntayhtymän laskut erääntyvät joka 
kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suu-
rempi kuukauden lopun tilanteessa, Rahoituslas-
kelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamää-
rän, taulukon tilinpäätöksen lainamäärässä ei mu-
kana konsernilainoja. 

Rahoituslaskelmassa ei huomioitu Tukukin vuokra-
asuntorahaston purkukirjausta ja siirtoa vapaan 
pääoman rahastoon.  
 
Käyttöomaisuuden myyntitulot sisältävät Keusote 
kuntayhtymältä laskutetun 0,473 milj. euroa, mikä 
liittyy kuntayhtymälle siirtyneeseen irtaimistoon.  

 

RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)
elokuu 2019

1 000 € vertailuprosentti 58 %

Rahoituslaskelma 1 000 €

Ennuste/ Budj

Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP 2018

2019 / MTA 2018 2018 Ennuste 2019 2019 Tot % 2018 muutos-%

2 667 22,3 % 12 627 107,7 % Vuosikate 3 217 11 966 15 162 27 % 11 725 29 %

Satunnaiset erät -576 -100 %

-4 683 57,1 % -2 556 41,4 % Tulorahoituksen korjauserät -8 205 -8 205 -8 205 100 % -6 170 33 %

-2 017 -53,6 % 10 071 TULORAHOITUS -4 987 3 761 6 958 -133 % 4 979 40 %

-20 666 41,2 % -17 690 48,6 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -45 694 -50 153 -44 353 91 % -36 400 22 %

60 20 1,5 % Rahoitusosuudet 1 320 1 320 1 320 1 339 -1 %

6 627 68,9 % 3 386 48,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 9 623 9 623 9 623 100 % 7 048 37 %

-13 979 35,7 % -14 284 51,0 % INVESTOINNIT -34 751 -39 210 -33 410 89 % -28 013 19 %

-15 996 -4 213 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN -39 738 -35 449 -26 452 112 % -23 034 15 %

RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset -393

7 008 4 633 Ottolainauksen muutokset 33 770 28 634 23 634 118 % 19 708 20 %

7 008 4 633 RAHOITUSTOIMINNAN 33 770 28 634 23 634 118 % 19 315 22 %

KASSAVIRTA

Oman pääoman muutokset 0

14 530 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 800 2 800 2 800 100 % -336

5 542 421 RAHAVAROJEN MUUTOS -3 169 -4 015 -19 79 % -4 055

110 200 83 200 Korolliset lainat kauden lopussa 130 702 125 702 125 702 95 200

31



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Alkuvuoden kunnallisverotilitykset olivat odotettua 
pienempiä johtuen pääosin verokorttiuudistuk-
sesta. Verokorttiuudistuksessa luovuttiin palkka-
kausikohtaisista tulorajoista, minkä johdosta alku-
vuoden ennakonpidätykset on toimitettu aiempaa 
käytäntöä alhaisempina. Ongelma liittyy tilitysten 
jaksottamisen aikatauluun, tästä syystä kunnallis-
verojen toteutumiseen loppuvuoden osalta liittyy 
merkittävää epävarmuutta. Tilitysten korjausliik-
keen ennustetaan näkyvän osittain vuoden loppu-

puolella, mutta merkittävämmin vasta v.2020 puo-
lella. Lopullinen vaje tulee korjaantumaan verotuk-
sen valmistuessa kesästä 2020 lähtien. Myös uu-
den tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyvät il-
moitusongelmat vaikuttivat osaltaan kertymäva-
jeeseen. Kuntaliiton 11.9.2019 julkaiseman ennus-
teen mukaan yllämainitut asiat huomioiden Tuusu-
lan verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,76 milj. 
euroa talousarviota pienempinä jääden 180,917 
milj. euroon. 

 
 
 

Verorahoitus
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Valtionosuuksien ennuste on päivitetty 31.12.2018 
tulleen tiedon mukaiseksi, ja on 0,136 milj. euroa 
talousarviota pienempi. Valtionosuuksien ennus-
teeseen ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa. Liit-
tyen kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin liitty-
vään kompensaatioon kunnille, on hallitus päättä-
nyt aikaistaa vuodesta 2020 tälle vuodelle kunnille 

maksettavan 237 milj. euron kertakorvauksen. Mak-
satuksen aikaistamisella on tarkoitus helpottaa 
kuntien haastavaa taloustilannetta, kun osa kuntien 
tämän vuoden verotulojen maksatuksesta siirtyy 
vuodelle 2020. 

 
 

Toimintaympäristö 
 

 
Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden vii-
veellä, taulukoissa heinäkuun tieto, 

Tuusulan väkiluku laski tammi-heinäkuussa yh-
teensä 46 hengellä.  Ajanjaksona kuoli 147 henkeä 
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ja lapsia syntyi 146, vähennyksen ollessa 1 henkeä. 
Nettomaahanmuutto toi väestönkasvua 50 hengen  
verran. Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa     
38 618 henkeä. 
Heinäkuussa Tuusulassa oli työttömiä 6,6 % työvoi-
masta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 297 (lisäys 62 

vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 142. Pitkäai-
kaistyöttömien määrä väheni 397 henkilöön, vä-
hennystä kertyi 6 henkilöä vuodessa. Avoimia työ-
paikkoja oli 407 kappaletta (Heinäkuun työllisyys-
katsaus, Uudenmaan ELY -keskus). 

 

 
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 521 kpl elokuun loppuun mennessä, yht. 46 398 m². 
 

 
Asuntoja valmistui elokuun loppuun mennessä 89 kpl, yhteensä 10 533 m². 
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Tontin myyntituloja kertyi n. 5,0 milj. eur, ja myytyjä tontteja oli yhteensä 29 kpl.  

 

 
Tontteja luovutettiin elokuun loppuun mennessä n. 6,4 milj. euron arvosta, ja maan 
myyntivoittoja kertyi n. 4,5 milj. euroa.  
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Vuokrattuja tontteja oli yhteensä 13 kpl heinäkuun loppuun mennessä, elokuun aikana 
ei vuokrattu tontteja. Vuokrattujen tonttien arvo oli n. 1 332 000 euroa, ja tonttien vuokra- 
tuottoa kertyi n. 623 000 euroa elokuun loppuun mennessä.  
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”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” – kuntastrategia vuosille 2018 – 2021 
 
Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019 
 
Tuusulan on valtuustokauden tavoitteita 32. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoittei-
den etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yhteydessä. Tavoitteet on ryhmitelty Tuusulan kolmen päämäärään mukaisesti; Sujuva 
Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.  
 
Toimenpiteiden etenemisastetta on arvioitu sille asetettua toteutusohjelmaa vasten seuraavalla as-
teikolla:  
 
1= Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta 
2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman 
3= Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis 
4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu 
5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan 
 
 

Sujuva Tuusula 
 

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayhtymän, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seuranta 
ajalta tammi-elokuu 2019 

1.1 Otamme käyttöön uu-
den kunnan palveluorgani-
saation rakenteen ja johta-
misjärjestelmän hyväksy-
tyn suunnitelman mukai-
sesti 1.1.2019 lukien 
 
Vastuutaho: 
Pormestari 
Kansliapäällikkö 

• Toimeenpanemme hy-
väksytyn suunnitelman 
mukaiset uudistukset 

 

Palveluprosessien ja toimin-
tatapamuutosten uudistami-
seen ei riittävästi resursseja / 
huomiota 

Etenemisaste: 3 
 Uusi palveluorganisaatio on otettu 

käyttöön 1.1.2019. Johtamisjärjes-
telmän uudistamista on jatkettu 
mm. Yhteisten foorumien määrit-
telyllä., kehittämisen johtamisen 
mallin määrittelyllä ja Kasvun ja 
ympäristön poikkihallinnollisten 
prosessien valmistelulla. 

1.2 Edellytämme, että 
Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän palveluita 
tuotetaan tuusulalaisten 
lähipalveluna 
 
Vastuutaho: 
Pormestari 
Kansliapäällikkö 

• Toteutamme kunnan 
edunvalvontasuunni-
telmaa 2018-2022 

 

Edunvalvonnan ja vaikutta-
mistoimenpiteiden riittämät-
tömyys 

Etenemisaste: 4 
 Edunvalvontaa on tehty yhtymä-

hallituksessa sekä kuntajohtaja- ja 
talousjohtajakokouksissa mm. Pal-
velukriteerien määrittelyllä, ja 
yleisemmin talouden ja palvelui-
den johtamisen sekä työterveys-
huollon aiheilla 

1.3 Turvaamme ja luomme 
edellytyksiä kaupallisten 
lähipalveluiden saatavuu-
delle Tuusulassa.  
 
Vastuutaho: 
Pormestari 

• Arvioimme kaupallis-
ten lähipalveluiden ny-
kytilanteen ja valmis-
telemme kehittämis-
suunnitelmaa 
 

Kaupallisia toimijoita ei saada 
riittävästi mukaan / kauppa-
paikkojen kannattavuus   

Etenemisaste: 3 
 Kaupallisten lähipalveluiden  

tarve on arvioitu, Hyrylän kehittä-
mislinjaukset (keskitetään valit-
tuun liike- ja palvelukeskukseen) 
on määritelty ja valmistelu ete-
nee. 
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Kansliapäällikkö • Toteutamme kaupallis-
ten palveluiden kehit-
tämissuunnitelmaa 
vuodesta 2020 -> 

 Etenemisaste: 3 
 Suunnitelmaa on valmisteltu 

Etelä-Tuusulan osalta priorisoi-
malla hankkeita. Liikekeskuksen 
toteutus on ensisijainen hanke. 

 
2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

2.1 Edellytämme, että 
Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän palveluvali-
koima monipuolistuu 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän luottamus-
elinten Tuusulan  
luottamushenkilöedustajat 
HYTE-lautakunta 
Kunnanhallitus 

• Kuntayhtymässä va-
kiinnutetaan kotisai-
raalan, kotikuntoutuk-
sen, virtuaalikotihoi-
don ja asiakasohjauk-
sen toimintamallit 
(kaikki lähipalveluja). 

Palveluvalikoima ei monipuo-
listu 

Etenemisaste: 2 
 Kuntayhtymässä hyvät toiminta-

tavat tehdään läpileikkaavaksi ja 
siinä työssä on edetty. 

 

• Mielenterveyspalvelui-
den matalan kynnyk-
sen verkostot toimin-
nassa 

 Etenemisaste: 4 
 Palvelut toteutetaan alueelli-

sesti ja ne on keskitetty Jär-
venpäähän. 

2.2 Edellytämme, että 
Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän palvelut 
ovat yhdenvertaisia alu-
eella 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 

• Palveluiden sisältö eri 
palvelusegmenteissä 
määritellään yhden-
mukaisiksi. 

Yhdenvertaisuus ei toteudu Etenemisaste: 4 
 Yhtenäiset palvelukriteerit on 

pääosin määritelty. 

2.3 Parannamme kunta-
laisten palvelukokemusta 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
 

• Laadimme asiakkuuk-
sien kehittämisen 
suunnitelman ja käyn-
nistämme toteutuksen 
(mm. asiakaspalvelu-
kanavat ja prosessit, 
palvelulupaukset ja 
asiakastyytyväisyys)  

Riittävä valmistelu- ja toteu-
tusresurssi. Olennaiseen kes-
kittyminen sisällöissä ja toi-
mintatavoissa sekä valmiste-
lun ja toimeenpanon riittävä 
vaiheistus 

Etenemisaste: 1 
 Alkuvuoden aikana voimavarat on 

suunnattu kohdan 3.1. mukaisiin 
kehittämistoimiin. 

 

 

3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden 
käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

3.1 Otamme käyttöön työ-
välineitä asiakkuuksien 
hallintaan tukemaan pa-
rempaa asiakaspalvelua 
 
Vastuutaho: 
Talousjohtaja 

 Otamme käyttöön pal-
velunhallintajärjestel-
män ja valmistelemme  
asiakashallintajärjes-
telmän käyttöönottoa 
 

Riittämättömät resurssit jär-
jestelmien käyttöönottoon. 
Valmius kuntatasoisen toi-
mintakulttuurin ja –proses-
sien tarkasteluun ja resurssit 
kokonaisvaltaiseen muutok-
seen. 

Etenemisaste: 3 
 Sisäilmatyöryhmälle on avattu si-

vusto nettiin 04/2019  
 Palvelunhallintajärjestelmän käyt-

töönottoprojekti on käynnistetty 
kesällä 2019.  
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ICT-kehittämispäällikkö 
Tietohallintopäällikkö 
 
 

Mittava työmäärä edellyttää 
prosessien kuvaamista ja 
muokkaamista. 

 Eri vaihtoehtoja asiakashallinta-
järjestelmäksi on tutkittu. Projek-
tin etenemissuunnitelmaa valmis-
tellaan. 

 Tuusulan kunta on ottanut käyt-
töön chat-palvelun verkkosivus-
tollaan. Etusivu ja Asiakaspalvelu -
sivuilla aukeavassa chat-palve-
lussa yleisiin kunnan palveluihin 
liittyviin tiedusteluihin vastaa kes-
kitetyn asiakaspalvelu TuusInfon 
asiakasneuvojat palvelupisteen 
aukioloaikoina. 

 Hyödynnämme verk-
komaksamisen ja –
kaupan mahdollisuuk-
sia 

 Etenemisaste: 3 
 Verkkokauppa projekti on käyn-

nistetty ja käyttöönotto tapahtuu 
vuoden 2019 lopussa, laajemmin 
2020. 

 

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen 
ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteis-
työssä HSL:n kanssa 

Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

4.1 Viemme toteutukseen 
pyöräilyn edistämisen 
suunnitelman kehittämis-
toimenpiteet 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Suunnitteluinsinööri 
 

• Toteutamme Tuusulan 
pyöräliikenteen edistä-
missuunnitelman valit-
tuja kehittämistoimen-
piteitä 
 

 Etenemisaste: 2  
 Hyrylän keskustan pyöräilyn pää-

verkon suunnitelma tehdään kes-
kustan yleissuunnitelman päivittä-
misen yhteydessä. 

• Parannamme kevyen 
liikenteen väylien koh-
deopastusta yhdessä 
Uudenmaan ELY-kes-
kuksen kanssa. 

 Etenemisaste: 2 
 Kohdeopastuksen kehittäminen 

on valmisteluvaiheessa. 
 
 

4.2 Nostamme joukkolii-
kenteen tasoa ja varmis-
tamme, että HSL:n linjasto-
suunnitelma palvelee Tuu-
sulan alueella liikkumista 
ja tuusulalaisten kulke-
mista  
 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Liikenneinsinööri 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 
 
 
 
 

• Toteutamme kunnan 
edunvalvontasuunni-
telmaa 2018-2022 

Toimenpiteiden toimeenpano 
ja seuranta organisaation kai-
killa tasoilla   

Etenemisaste: 3 
 Syyskauden aikataulujen valmis-

telu on saatu tehtyä suunnittelun 
aikataulun mukaisesti. 

• Parannamme joukkolii-
kenneinfraa, uusimme 
bussikatoksia ja py-
säkki-informaatiota 

 Etenemisaste: 3 
 Olemme uusineet pysäköintika-

toksia ja samassa yhteydessä on 
parannettu pysäkki-informaa-
tiota. 

• Toteutamme Epinkos-
kentien puuttuvan ka-
tuosuuden mahdollis-
tamaan uusien linjojen 
641 (Kerava-Hyrylä-
Tikkurila) ja 642 (Hy-
rylä-Lahela-Riihikallio-

 Etenemisaste: 3 
 Hankintapäätös on tehty. Hank-

keen toteuttaa Vantaan kaupunki. 
Hanke on edennyt suunnittelun 
aikataulun mukaisesti. 
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Leinelä) reitityksen Ku-
lomäen ja Jusslan tp-
alueiden kautta 

4.3 Suunnittelemme liikku-
misen ekosysteemin 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Liikenneinsinööri 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 
 

• Suunnittelemme liik-
kumisen ekosysteemin 
Hyrylän alueelle.  

 Etenemisaste: 2 
 Suunnittelu on aloitettu. 

• Myöhemmissä vai-
heissa ekosysteemi 
luodaan Kellokosken, 
Jokelan ja haja-asutus-
alueiden osalta. 

 Etenemisaste: 2 
 suunnittelu on aloitettu. 

• Pilotoimme sisäisen lii-
kenteen kehittä-
miseksi liikkumisen 
palveluja (MaaS) HSL:n 
kanssa yhteistyössä 

 Etenemisaste: 1 
 Toistaiseksi seuraamme HSL:n pi-

lottihankkeiden etenemistä Si-
poossa ja Espoossa. 

 

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä 

Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

5.1 Kehitämme paikallisia 
markkinoita osallistamalla  
paikalliset toimijat  
markkinavuoropuheluun 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Hankintasuunnittelija 
Elinvoimajohtaja  

• Teemme tietopyyntöjä 
ja järjestämme tapaa-
misia paikallisten toi-
mijoiden kanssa 

 

Riittämätön osaaminen ja 
liian vähäinen tuki toimialoille 

Etenemisaste: 3 
 Alkuvuoden aikana on tavattu yri-

tysten edustajia mm. Yrittäjien 
aamukahvitilaisuuksissa, hallitus-
ten kokouksissa ja matkailuyrittä-
jien työpajassa. 

 Yrityksille järjestettiin hankintailta 
siivous- ja ruokapalveluiden kil-
pailutukseen liittyen 3.9. 

 Paikallisille yrityksille järjestetään 
erillinen hankintailta 16.10. yh-
teistyössä Uudenmaan Yrittäjien 
kanssa. 

• Toteutamme hankin-
nat tarkoituksenmu-
kaisina kokonaisuuk-
sina mahdollistaen pai-
kallisten toimijoiden 
osallistumisen 

 Etenemisaste: 4 
 Hankintoja jaetaan tarkoituksen-

mukaisiin osiin, jolloin myös pie-
nemmillä yrityksillä on parempi 
mahdollisuus tarjota. 

 
6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riski 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

6.1 Käynnistämme alueelli-
sen HYTE yhteistyön Keski-
Uudenmaan sote-kuntayh-
tymän, maakunnan ja kun-
tien kesken 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö  
KUUMAn kuntaedustajat 

• Luomme alueellisen 
HYTE yhteistyön ra-
kenteet, toimintamallit 
ja tavoitteet KUU-
MAn organisoimana 

Tehtäväjako jää epäselväksi Etenemisaste: 3 
 Muodostettiin alueellinen HYTE-

ryhmä Keusote-kuntien ja Keus-
oten edustajista. Ryhmässä on 
työstetty alueellisen HYTE-yhteis-
työn rakenteita ja lähdetty luo-
maan toimintamalleja ja tavoit-
teita. KUUMAn HYTE-ryhmä on 
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Kuntatoimialan kehittämis-
päällikkö 

kirkastanut omaa rooliaan 
KUUMA-alueen HYTE-toimijana. 

 
6.2 Määrittelemme keskei-
set seudulliseen ja kuntien 
väliseen yhteistyöhön liit-
tyvät tavoitteet ja toimen-
piteet 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
Pormestari 

• Määrittelemme tavoit-
teet kunnan edunval-
vontasuunnitelmaan 
2018-2022 

Toimenpiteiden toimeenpano 
ja seuranta organisaation kai-
killa tasoilla   

Etenemisaste: 3 
 Edunvalvontasuunnitelmat on 

laadittu valtuuston linjausten mu-
kaisesti, sisältävät niiltä osin seu-
dullisen ja kuntien välisen yhteis-
työn tavoitteet. Esimerkkeinä, Ra-
kennusvalvonnan yhteistyö LVI-
tarkastuksissa toteutunut ja laa-
jemmin valmistelussa, yhteinen 
matkailupäällikkö Järvenpään 
kanssa, seudullinen liikuntapaik-
kaselvitys valmistumassa 

 

 

 

Hyvinvoiva Tuusula 
 

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun pa-
ranemista. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

7.1 Laadimme Tuusulan 
kunnan hyvinvoinnin ja 
terveyden (HYTE) edistämi-
sen suunnitelman ja toteu-
tamme sitä 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
Kuntatoimialan kehittämis-
päällikkö 

• Laadimme kunnan 
HYTE-suunnitelman 
poikkihallinnollisesti ja 
suunnitelman toteut-
taminen käynnistyy 

 

HYTE-työn resurssit riittämät-
tömät. Epäonnistutaan yh-
teistyössä.  

Etenemisaste: 4 
 Hyvinvointikertomuksen ja –suun-

nitelman laadinta käynnistyi tam-
mikuussa. Hyvinvointikertomus 
hyväksyttiin valtuustossa kesä-
kuussa. Hyvinvointisuunnitelman 
laadinta käynnistyi kesäkuussa ja 
sitä valmistellaan osallistuvassa 
prosessissa. Suunnitelma tuodaan 
päätöksentekoon syksyllä 2019 
talousarvion aikataulussa. 

 
• Tehostamme yhteis-

työtä seurakunnan, 
järjestöjen, yritysten, 
kuntayhtymien ja mui-
den etujärjestöjen 
kanssa. 

 Etenemisaste: 3 
 Yhteistyötä seurakunnan, järjes-

töjen, yritysten, kuntayhtymien ja 
muiden etujärjestöjen kanssa teh-
tiin alkuvuoden aikana. Yhteis-
työtä on tehostettu tapaamisilla 
eri toimijoiden kanssa eri fooru-
meilla: neuvostot, järjestötreffit, -
foorumi ja kumppanuusillat. 

7.2 Vakiinnutamme pitkä-
aikaistyöttömien työllistä-
misrahan toimintamallin ja 
arvioimme saatuja tuloksia 
 
Vastuutaho: 

• Viemme toimintamal-
lin teoiksi ja esimiehet 
palkkaavat henkilöitä 

Esimiehet eivät palkkaa hen-
kilöstöä toimintamallia hyö-
dyntäen 

Etenemisaste: 5 
 Toimintamalli saatiin luotua ja 

viestittyä siitä esimiehille. 17 pit-
käaikaistyötöntä henkilöä on pal-
kattu 3.9.2019 työllistämisrahan 
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Henkilöstöjohtaja 
Työllisyysasioiden pääl-
likkö 
 

avulla kuntaan, pääsääntöisesti 
erittäin hyvin kokemuksin.  

 
8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen 
palveluihin 

Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

8.1 Vahvistamme varhais-
kasvatuksen ja perusope-
tuksen perhetukea 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 

• Määrittelemme virtu-
aalisen perhekeskuk-
sen verkostomaisen 
yhteistyön tiivistä-
miseksi 

 

Resurssien ja yhteistyön 
puute, yhdyspinta- ja verkos-
totyön haasteet  
Keski-Uudenmaan sote-kun-
tayhtymän kanssa 

Etenemisaste: 5 

 Virtuaalinen perhekeskusmalli on 
avattu. 

 
9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

9.1 Toteutamme varhais-
kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitel-
mista nousseet toimenpi-
teet  
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Palvelualuepäälliköt 

 Viemme kehittämis-
suunnitelmat (kevään 
aikana valmistuvat, 
lautakuntien alaiset) 
teoiksi 

Taloudelliset resurssit puuttu-
vat, tavoitteet jäävät liian ylä-
tasoisiksi  

Etenemisaste: 4 
 Kehittämissuunnitelmien mukai-

nen työ on käynnistynyt. Kehittä-
missuunnitelma on laadittavien 
toiminta- ja vuosisuunnitelmien 
sekä kehityskeskustelujen poh-
jana. 

9.2 Viemme toteutukseen 
hyväksytyn palveluverkko-
suunnitelman ja 10-v in-
vestointisuunnitelman 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Kuntakehitysjohtaja 
Tilapalveluiden päällikkö 

 Käynnistämme Mo-
nion rakentamisen 
6/2019 
 

Monioon ei saada laadukasta 
elinkaarimallikumppania 
Poliittisen päätöksen teon vii-
västyminen 
Taloudelliset riskit 
Sisäilman aiheuttamat tervey-
delliset riskit 
Yhteistyön haasteet 

Etenemisaste: 4 
 Monion rakennuttajaksi valittiin 

Skanska-Caverion ryhmittymä. 
 Tavoitteena on allekirjoittaa sopi-

mus sekä aloittaa rakentaminen 
syyskuussa 2019. 

 Käynnistämme suun-
nittelun Etelä-Tuusu-
lan päiväkotiin, Kirkon-
kylän ja Riihikallion 
kampuksiin.  

 Etenemisaste: 4 
 Päiväkoti Martta Wendelinin han-

kesuunnitelma on hyväksytty ja 
kaava vahvistettu.  Suunnittelija-
valinnat on tehty. 

 Kirkonkylän hankesuunnitelma on 
hyväksytty ja suunnittelijavalinnat 
ovat käynnissä. 

 Kirkonkylän väistötilat ovat käy-
tössä ja ruokailu tapahtuu väistö-
tiloissa. 

 Toteutamme Riihikal-
lion koulun väistötilat 
ja ne ovat käytössä 
8/2019.  

 Etenemisaste: 5 
 Riihikallion koululle on hankittu 

väistötilat ja tilojen käyttöönotto 
toteutui elokuussa. 
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 Riihikallion strategiset kehittämis-
suunnitelmat on hyväksytty ja 
hankesuunnittelu on käynnistetty. 

 Ratkaisemme Ruotsin-
kylän koulun tulevai-
suuden.  

 Etenemisaste: 4 
 Ruotsinkylän koululle on hankittu 

väistötilat ja vanhoja osia perus-
korjataan.  

 Ruotsinkylän koulu jatkaa toimin-
taansa Lahelan yhtenäiskoulun 
valmistumiseen saakka. 

 Toimintapisteen lopullinen koh-
talo on vielä auki ja päätökset 
ovat siirtyneet väistötilojen han-
kinnan ja olemassa olevan koulun 
muutostöiden perusteella. 

 Hyödynnämme palve-
luverkon kehittämis- ja 
ohjausryhmiä palvelu-
verkkotyön johtami-
sessa 

 Etenemisaste: 4 
 Palveluverkonohjausryhmä on ko-

koontunut säännöllisesti. 
 Uusien koulujen toimintakulttuu-

rin kehittämiseksi on käynnistetty 
johtoryhmien valmennus. 

 Koulu- ja päiväkotirakentamiseen 
laaditaan käsikirja yhteistyössä 
Aalto-yliopiston kanssa. Käsikirja 
on valmistunut elokuussa ja me-
nee lautakuntien käsittelyyn syys-
kuussa. 

 Varhaiskasvatuksen uudet johta-
miset mallit pilotoidaan Pellavan 
päiväkodissa. 

 
9.3 Laajennamme ja kehi-
tämme kulttuurikasvatus-
suunnitelmaa 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Opetuspäällikkö 
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Kulttuuri- ja museotoimen-
johtaja 

 Laajennamme kulttuu-
rikasvatussuunnitel-
man varhaiskasvatuk-
seen ja lukioon 

 

Henkilökunta ei sitoudu kult-
tuurikasvatussuunnitelmaan 
Resurssien saaminen 

Etenemisaste: 4 
 Varhaiskasvatuksen Taika-Kultsu 

suunnitelma valmistuu syksyllä. 
Toteutusta tukemaan pidetään 
koulutuksia henkilöstölle. 

 
 Kehitämme kulttuuri-

kasvatussuunnitelmaa 
perusopetuksessa yh-
teistyössä taiteen pe-
rusopetuksen kanssa 

 Etenemisaste: 4 

 Kultsu-yhteistyön pilotti (8. luok-
kalaiset kuvataidekoululle) toteu-
tetaan syyslukukauden 2019 ai-
kana. 

9.4 Nykyaikaistamme oppi-
misympäristöjä hyväksyt-
tyyn palveluverkkosuunni-
telmaan perustuen  
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Tilapalveluiden päällikkö 

 Käynnistämme raken-
nushankkeet ja hyö-
dynnämme palvelu-
muotoilun menetelmiä 
jo suunnitteluvai-
heessa 

Resurssien riittämättömyys Etenemisaste: 4 
 Koulujen toiminnallisia muutoksia 

on tehty kesän 2019 aikana, myös 
pihoja kehitetään ja kunnostetaan 
mm. Rusutjärvi, Kellokoski, Le-
pola. 

 Uusissa väistötiloissa on otettu 
käyttöön ja testataan uusien oppi-
misympäristöjen ratkaisuja. 

 Kaksi osallistavaa palvelumuotoi-
luiltaa on järjestetty huoltajille ja 
asukkaille (Lahela/Rykmentin-
puisto ja Kirkonkylä). 
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 Robotiikkalainaamo on käynnis-
tetty. 

9.5 Hyväksymme kansain-
välisen toiminnan suunni-
telman ja varmistamme ra-
hoituksen sen toteutta-
miseksi 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Opetuspäällikkö 
Varhaiskasvatuspäällikkö 
 

 Toteutamme varhais-
kasvatuksen ja oppimi-
sen palvelualueiden 
kv-suunnitelmaa  

 Tarjoamme Edu-
Packseja kansainvälis-
ten vieraiden käyttöön 

Resurssien puute Etenemisaste: 3 
 Tuusulan kansainvälistymissuun-

nitelman laadinta on käynnistetty. 
 OPH:n hanke (Kieli-Kievari) kieli-

kylvyn kehittämiseksi on käyn-
nissä, tähän on saatu rahoitusta 
25 000 euroa. 

 

 
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun 

Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

10.1 Kehitämme nuoriso-
työn ja opetuksen yhteis-
työtä 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Opetuspäällikkö 
Vapaa-aikapalveluiden 
päällikkö 

 Mallinnamme Koulu-
nuorisotyön kohden-
netun ja alueellisen 
nuorisotyön sekä ope-
tuksen yhteistyönä 

Yhteistyön haasteet Etenemisaste: 4 

 Malli on valmistunut ja sitä esitel-
tiin toukokuussa koulujen rehto-
reille. Koulunuorisotyön mallin 
jalkauttaminen tapahtuu syksyllä 
2019. 

 
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrasta-
vat enemmän ja monipuolisesti 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

11.1 Tuemme ja raken-
namme kumppanuuksia 
kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Vapaa-aikapalveluiden 
päällikkö  
Kulttuuri- ja museotoimen 
johtaja 

 Päivitämme järjestö-
avustuksien kokonai-
suuden sekä jakope-
rusteet 

 

Yhteistyön haasteet 
Resurssien riittävyys 

Etenemisaste: 4 
 Päivitys on valmisteilla. Uusien 

avustusmuotojen ja perusteiden 
käsittely on lautakunnassa vii-
meistään syksyllä 2019. 

 Selvitämme yhteisötalojen ver-
kostoa siten, että se kattaa koko 
kunnan ja linjaamme tilojen käy-
tön ja kustannukset tasapuolisiksi 
ja yhdenmukaisiksi kunnassa. 

 

 
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasva-
van Tuusulan turvallisuuden 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

• Käynnistämme uuden 
turvallisuusjohtamisen 

Riittämättömät resurssit 
Kuntalaisten kiinnostus 

Etenemisaste: 4 
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12.1 Otamme käyttöön uu-
den turvallisuusjohtamisen 
mallin 
 
Vastuutaho: 
Henkilöstöjohtaja 
Turvallisuuspäällikkö 
Työsuojeluorganisaatio 
Opetuspäällikkö 
Koulujen rehtorit 
Varhaiskasvatusyksiköiden 
johtajat 
 

mallin mukaisen toi-
minnan ja viestimme 
siitä. 

Yhteistyön haasteet 
 

 Lohkopäälliköiden koulutus on 
järjestetty. 

 Päivitämme palo- ja pelastustoi-
mea varten pohjapiirroskaavioita 
kunnan tiloihin. 

 Vs-johtoryhmälle järjestettiin 
10.9. syksyllä harjoitus haasta-
vasta poikkeustilanteesta. Erityi-
sesti harjoitellaan viestintää ja tie-
donkulkua haastavassa tilan-
teessa. Vs-johtoryhmän toimintaa 
viedään enemmän ennakoivaan 
toimintaan. Vs. Johtoryhmän ko-
kouskulttuuria on uudistettu. 

 Kriisiviestinnän huoneentaulu on 
tehty ja käsitelty vs-johtoryh-
mässä. 

 Uhka- ja väkivaltatilanteiden oh-
jetta päivitetään. 

 Kuntaan on palkattu työsuojelu-
päällikkö.  

• Otamme kuntalaiset ja 
järjestöt mukaan toi-
mintaan ja suunnitte-
luun (mm. Turvalli-
suusillat, turvallisuus-
koulutukset ja -tem-
paukset) 

 Etenemisaste: 4 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

sen kanssa on käynnistetty pilotti 
palotarkastusten yhteyteen (kou-
lutuksellinen elementti). 

 Syksyn turvallisuuskoulutukset on 
suunniteltu. 

 Jokelan vanhan paloaseman kor-
vaava uusi paloasemasuunnitelma 
on tehty ja uusi sijainti on löy-
detty kaavoittajan kanssa. Ensi-
hoito säilyy Jokelassa.  

• Kehitämme kunnan 
valmiussuunnittelua 
(muutamme lohkokes-
kukset matalamman 
kynnyksen valmiuskes-
kuksiksi, otamme jär-
jestöt mukaan val-
miusorganisaatioon) 

 Etenemisaste: 3 
 Suunnittelussa. 

 

 
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto 
voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

13.1 Nostamme viheraluei-
den hoidon tasoa 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kunnanpuutarhuri 

• Päivitämme viheraluei-
den hoitoluokitusta  

 

Määrärahan tason nostoa ei 
hyväksytä 

Etenemisaste: 3 
 Elokuussa aloitettujen kolmen uu-

den urakan (Jokela, Kellokoski, 
Tuusulan keskus ja Nummiharju) 
osalta on nostettu hoitoluokituk-
sen tasoa. 
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• Nostamme viheraluei-
den hoidon määrära-
han tasolle, jolla viher-
alueita voidaan paran-
taa 

 Etenemisaste: 2 
 Kunnan viheralueiden pinta-ala 

kasvaa uusien puistojen rakenta-
misen myötä. Määrärahan maltil-
lista korotusta tullaan esittämään 
vuodelle 2020. 

13.2 Tavoittelemme Tuusu-
lanjärven hyvää ekologista 
tilaa yhteistyössä Järven-
pään kanssa. 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Ympäristökeskuksen joh-
taja 
Ympäristönsuojelupääl-
likkö 

• Siirrämme Tuusulan-
järven kunnostushank-
keen Keski-Uuden-
maan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhty-
mältä Keski-Uuden-
maan ympäristökes-
kuksen hoidettavaksi 

Tuusulanjärven vesienhoito-
toimia ei saada laajennettua 
järven valuma-aluekunnos-
tuksiin puutteellisen resur-
soinnin ja/tai eri toimijoiden 
yhteistyövaikeuksien vuoksi. 

Etenemisaste: 5 
 Tuusulanjärven kunnostushanke 

on Keski-Uudenmaan vesiensuo-
jelun liikelaitoskuntayhtymän, 
Tuusulan kunnan ja Järvenpään 
kaupungin hyväksymän sopimuk-
sen mukaisesti siirretty Keski-Uu-
denmaan ympäristökeskuksen 
hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen. 

 Keski-Uudenmaan ympäristökes-
kus kehittää ja laajentaa Tuusu-
lanjärven kunnostushanketta jär-
ven valuma-aluekunnostuksiin. 

 Tuusulanjärven ekologisen tilan 
kehityksen seuranta on osa Tuu-
sulanjärven kunnostushanketta, 
minkä lisäksi järvi kuuluu valtion 
ympäristöhallinnon seurantakoh-
teisiin. 

• Toteutamme Tuusu-
lanjärven valuma-alu-
eella VILKKU Plus -
hankkeeseen liittyviä 
vesiensuojelutoimia 
(esim. Mäyräojan tul-
vatilanteen hallinta, 
ravinteiden huuhtou-
tumista vähentävien 
viljelymenetelmien 
käyttöönotto) 

 Etenemisaste: 4 
 Hanke perustuu viljelijöiden osal-

listamiseen ja aktiivisuuteen. 
Hankkeen tavoitteiden toteutumi-
nen edellyttää viljelijöiden osallis-
tumista vesiensuojelutoimenpitei-
den toteuttamiseen tärkeillä va-
luma-alueilla. 

 Tuusulanjärven valuma-alueen vil-
jelijöitä on aktivoitu onnistuneesti 
vesiensuojelua edistäviin viljely-
toimenpiteisiin, kuten talviaikai-
seen kasvipeitteisyyteen. Mäyrä-
ojan tulvatilanteen hallinnan 
suunnittelu on parhaillaan käyn-
nissä. 

 
14. Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja li-
säämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

14.1 Laadimme kestävän 
kehityksen tavoitteet ja 
suunnitelman sekä määrit-
telemme kestävän kehityk-
sen vastuutahot 
 

 Sitoudumme kestävän 
kehityksen toiminta-
ohjelmaan ja an-
namme toimenpidesi-
toumuksia, joilla sitou-

 Etenemisaste: 4 

 Tuusula on mukana KESTO-hank-
keessa (Kestävyyden johtaminen 
ja toimeenpano paikallistasolla), 
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Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 

dumme omalta osal-
tamme edistämään yh-
teiskuntasitoumuksen 
tavoitteiden toteutu-
mista.  

jossa tavoitteena on luoda kestä-
vän kehityksen johtamisen mal-
leja kuntiin. 

 Valtuusto päätti syksyllä 2018, 
että kunta lähtee mukaan sitou-
mus2050, joka toteuttaa kestävän 
kehityksen kansallisia tavoitteita. 
Sitoumusta ei vielä ole tehty.  

 Kunnan “5T:n” malli rakennus-
hankkeisiin: Terveellinen, Turvalli-
nen, Toiminnallinen, Taloudelli-
nen ja Tilatehokas on kestävän ra-
kentamisen linjaus. 

 Selvitämme Joutsenmerkin käyt-
töönottamista uudisrakennukselle  

 
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen 
työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

15.1 Uudistamme kunnan 
organisaatiokulttuuria ja 
tuemme kunnan henkilös-
töä muutoksissa 
 
Vastuutaho: 
Henkilöstöjohtaja 

• Sitoutamme henkilös-
tön oman toiminnan 
kehittämiseen 

Riittävä osallistujamäärä kou-
lutuksiin ja sitoutuminen kou-
lutuksiin 
 
Työterveyshuollon resurssit ja 
mahdollisuudet tarjota kun-
nan tarpeisiin erilaisia palve-
luita 
 
Palkkarahojen puuttuminen 
uudelleensijoitusprosessissa 

Etenemisaste: 4 
 Kehityskeskusteluiden teemaksi 

valittiin “Me teemme yhdessä 
uutta” ja esimiesten tuli pohtia 
miten edistää asiaa. Kehityskes-
kustelut tuli pitää huhtikuun lop-
puun mennessä. 

 Toteutamme syksyllä pelin, jonka 
avulla pohditaan toimintatapojen 
kehittämistä. Pelin avulla voidaan 
sitouttaa kaikki työntekijät yh-
dessä pohtimaan, miten “Me 
teemme yhdessä uutta Tuusu-
laan” toteutetaan. Pelistä on 
sovittu toimittajan kanssa. 

 Työterveyshuollon palveluntar-
jonta on kehittynyt myös työhy-
vinvoinnin kehittämiseen tähtää-
viin valmennuksiin.  

 Toimintamalli laatupalavereista 
työterveyshuollon ja kunnanvälillä 
on käytössä säännöllisesti. Kom-
munikointia ja palvelutarpeiden 
määrittelyä on tehostettu kunnan 
ja työsuojelupäällikön välillä. 

 Uudelleensijoitusprosessissa ei 
ole ollut alkuvuodesta merkittä-
västi henkilöitä, joten tarvetta ei 
ole ollut. 

 Johtoryhmien yhteiskokouksessa 
käsiteltiin toimintatapojen kehit-
tämistä. 
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 Uuden kehittämisjohtajan ja hen-
kilöstönjohtajan kanssa on aloi-
tettu suunnittelu toimintatapojen 
kehittämisen kokonaisuudesta ja 
miten sitä viedään eteenpäin. 

• Toteutamme valmen-
nuskokonaisuuksina: 
työyhteisötaidot, val-
mentava johtaminen, 
Lean, fasilitointi ja 
osallisuuden edistämi-
nen sekä toimeenpa-
nokyvyn parantaminen 
ja sähköisten alustojen 
käyttäminen 

 Etenemisaste: 3 
 Microsoft Teams on päätetty kun-

nan sähköiseksi alustaksi ja koulu-
tuksia sen käyttöön on järjestetty 
henkilöstölle.  

 Valmennuskokonaisuuksien tar-
jontaa ja valmennusyrityksiä on 
kartoitettu ja osa valmennuksista 
kilpailutetaan ennen kesää.  

 Kunnassa on käytössä ja tavoit-
teena edistää osallisuuspeliä sekä 
jalkauttaa osallisuus osaksi myös 
henkilöstön ja esimiesten toimin-
taa. 

• Hyödynnämme tehok-
kaammin työterveys-
huollon työhyvinvoin-
tipalveluita 

 Etenemisaste: 4 
 Työterveyshuollon kanssa on 

sovittu säännöllisistä laatupalave-
reista. Näissä palavereissa on kes-
kusteltu, työterveyshuollon jal-
kautumisista työyhteisöihin. Työ-
terveyshuolto tarjoaa erilaisia 
työhyvinvointiluentoja, First beat-
mittauksia, ensiapukoulutuksia 
jne. 

 Yhteistyötä työsuojelupäällikön ja 
työterveyshuollon välillä on tiivis-
tetty. 

• Sujuvoitamme uudel-
leensijoitettavien pro-
sesseja 

 Etenemisaste: 3 
 Varhaiskasvatuksen esimiehille pi-

detään luento, jossa kerrotaan 
tarkemmin uudelleensijoituspro-
sessista.  

 Kuvaamme kaikkien ns. “ylimä-
räisten” työsuhteiden prosessit ja 
pohdimme synergioita yhteis-
työssä työllisyys, ohjaamo ja hen-
kilöstöpalvelut. 

 Uudelleensijoitettavia kuntata-
solla on erittäin vähän. 

 
• Kehitämme palkkaus-

järjestelmää 
Tasa-arvosuunnitelmaa ja 
palkkalisien määrittelyjä ei 
saada päivitettyä ja rekrytoin-
nit lisäävät eriarvoistavaa 
palkkausta 

Etenemisaste: 4 
 Järjestelyeräneuvottelut on pi-

detty ja saatiin maksuun. 
 TS kehittämisryhmä työstää hen-

kilökohtaisten lisien kriteereitä, 
jotta se saadaan käyttöön vielä 
vuoden 2019 aikana. TS kehittä-
misryhmä kokoontuu säännölli-
sesti. 
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 Syksyllä aloitetaan KVTES palk-
kausjärjestelmän kehittäminen.  

 Kunta päivittää ja ratifioi tasa-ar-
vosuunnitelman. 

 Henkilöstöpalvelut suunnittelevat 
palkan lisien haun selkeyttämistä 
ja keskittämistä osavuosikatsaus-
ten yhteyteen. 

15.2 Luomme kokeilu-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoi-
minnan malleja, selkey-
tämme rakenteita ja pa-
rannamme toimeenpa-
nokykyä 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 

• Kirkastamme uuden 
organisaation kehittä-
misen mallit, roolit ja 
tehtävät 

• Luomme ja otamme 
käyttöön uuden kehit-
tämisen mallin 

• Tuemme ketterien ko-
keilujen ja projektien 
toteutusta sekä yhteis-
työtä eri tahojen välillä  

Henkilöstön sitoutuminen uu-
siin toimintatapoihin ja van-
hoista pois oppiminen 
 
Työntekijöiden kuormittumi-
nen jatkuvissa muutos- ja ke-
hittämishankkeissa 
 
Kehittämiselle ja uuden oppi-
miselle ei varata riittävästi ai-
kaa 

Etenemisaste: 3 
 Kehittämismallin päivittämistä on 

työstetty yhteistyössä toimialuei-
den kanssa alkuvuoden aikana. 
Kehittämisen johtamista tukevan 
salkkujärjestelmän käyttöönotto 
on menossa. 

 Yhteistoimintasopimuksen päivit-
tämisen myötä on tavoitteena sel-
keyttää henkilökuntajaoksen roo-
lia ja tehtäviä, jotta aloitteet ja 
henkilöstöltä tulevat ideat saa-
daan paremmin esille. 

 
 

Vireä Tuusula 
 

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista 
asumista ja laadukasta elinympäristöä. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

16.1 Valitsemme taaja-
mien kasvusuunnat Yleis-
kaava 2040:ssa  
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 

• Hyväksymme Yleis-
kaava 2040:n 

 

Kaavaa ei hyväksytä 
 
Ehdotukseen joudutaan teke-
mään niin suuria muutoksia, 
että se on käsiteltävä vielä 
uudestaan ehdotuksena 

Etenemisaste: 3 
 Yleiskaavan ehdotus on saatu jul-

kisesti nähtäville. 

 

16.2 Etenemme yleiskaa-
van rakentamisalueiden 
maanhankinnassa 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 

• Hankimme raaka-
maata vähintään 40 ha 
yleiskaavan 2040 mu-
kaisilta rakentamisalu-
eilta 

Raakamaata ei saada hankit-
tua tavoitteen mukaisesti 

Etenemisaste: 5 
 Seurantakaudella maata on siirty-

nyt kunnan omistukseen yli 45 
hehtaaria. 

 

16.3 Keskitymme kaava-
töissä valittaviin kärki-
hankkeisiin 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Kuntasuunnittelupäällikkö 

• Noudatamme kaavoi-
tuksen työohjelmaa ja 
siinä tehtyjä priorisoin-
teja 

Kärkihankkeita määritetään 
liikaa, jolloin niiden toteutta-
minen vaarantuu 

Etenemisaste: 4 
 Vuoden alussa kaavoitusproses-

sille määritellystä aikataulusta on 
myöhästytty melko vähän. 

49



  
 

  
 

 
17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

17.1 Ratkaisemme Kun-
nantalon toimitilojen tule-
vaisuuden Hyrylän kes-
kusta-alueella  
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Tilapalveluiden päällikkö 

• Laadimme kunnan uu-
sien toimitilojen tarve-
suunnitelmat (hybridi-
toimistorakennus) 

Taloudelliset, aikataululliset 
ja terveydelliset riskit 
 
Kaupalliset ja kiinteistösijoit-
tajat yhteistyötahot eivät tule 
mukaan 

Etenemisaste: 3 
 Esitys toimitilojen määrästä ja 

profiloinnista sekä tilakattauk-
sesta kaupallisia ym. neuvotteluja 
varten on valmisteltu, mutta ei 
hyväksytty. 

 Suunnittelun vuoropuhelua ulkoi-
siin sidosryhmiin on edistetty. 
Työntekijöiden hajaantuminen 
väistötiloihin tulisi olla mahdolli-
simman lyhyt.  

• Ratkaisemme kunnan 
toimintojen sijoittumi-
sen keskusta-alueella 

Hyrylän keskustasuunnitel-
mien eteneminen  

Etenemisaste: 3 
 Kunnan toimintojen sijoittumista 

keskusta-alueella on suunniteltu 
useiden skenaarioiden avulla. Sa-
maan hankkeeseen liittyvien toi-
mijoiden tavoitteista on neuvo-
teltu ja yhteistyökumppaneiden 
löytämiseksi on käyty neuvotte-
luja. 

17.2 Määrittelemme Tuu-
sulan keskustojen vetovoi-
matekijät ja toimenpide-
suunnitelmat 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Elinvoimajohtaja 
 

• Määrittelemme kes-
kustojen vetovoimate-
kijät ja laadimme toi-
menpidesuunnitelman 
niiden vahvistamiseksi 

Elinvoimaindeksiin perustuva 
tutkimus ei ohjaa riittävästi 
päätöksentekoa. 
 

Etenemisaste: 2 
 Elinvoimaindeksiin perustuva tut-

kimus on tehty Hyrylän keskus-
tasta v. 2017. Tehdään vertaileva 
tutkimus seuraavan kerran vii-
meistään vuonna 2021 kun muu-
toksia on tapahtunut enemmän. 
Harkitaan myös muiden keskusto-
jen osalta. 

 
• Seuraamme elinvoi-

maindeksin kehitystä 
 Etenemisaste: 3 

 Seurataan kehitystä jatkossa 2-4 
vuoden välein. 

 

 
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopo-
litiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

18.1 Kerrytämme työpaik-
katonttivarantoa 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 

• Hyväksymme Sulan ja 
Rykmentinpuiston yri-
tysalueen työpaikka-
alueiden kaavat 

Resurssien riittämättömyys Etenemisaste: 3 
 Sulan työpaikka-alue I –asema-

kaavaehdotus on edennyt nähtä-
ville. Alueen loppuosan edistä-
miseksi käydään neuvotteluja. 
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Kaavoituspäällikkö  Rykmentinpuiston työpaikka-alu-
een asemakaavaluonnos on eden-
nyt nähtäville. 

 
• Nostamme jokaisen 

yrityshankkeen kun-
nan kärkihankkeeksi ja 
tuotamme kaavava-
rantoa yritysten tar-
peisiin 

 

 Etenemisaste: 3 
 Esitettyjä yritysalueiden kaavoja 

on valmisteltu käynnistettäväksi 
ja pieniä kaavamuutoksia on val-
misteltu nopeasti (Upokaskuja ja 
Höylääjäkuja I). 

 Kokonaisuutena työpaikka-aluei-
den kaavavarantoa edelleen on 
liian vähän. 

• Noudatamme kaavoi-
tuksen työohjelmaa ja 
reagoimme nopeasti 
työpaikka-alueiden ke-
hittämistarpeisiin. 

 Etenemisaste: 3 
kts. edellinen 
 

 
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Ryk-
mentinpuistoa.  
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

19.1 Teemme Suutarintien 
kaavamuutosalueen en-
simmäiset tonttikaupat 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kiinteistökehityspäällikkö 

 Teemme Suutarintien 
uuden kaavan mukai-
sen 1. kaavatontin 
kaupan viimeistään 
vuoden 2019 ensim-
mäisen kvartaalin ai-
kana. 

Kaavavalitukset, ja mahdollis-
ten ostajiksi ilmoittautunei-
den kiinnostavuuden vähene-
vän, ellei ennakkomarkki-
nointi onnistu. 

Etenemisaste: 4 
 Sopimukset on valmisteltu Avain-

yhtiöt Oy:n kanssa kahdesta ton-
tista. Muista (Lujalta vapautu-
neet) käydään v. 2019 aikana kut-
sukilpailu. Kaavavalitus viivästytti 
sopimusneuvotteluja. 

19.2 Saamme valmiiksi 
Rykmentinpuisto 3:n ase-
makaavan ja infran yleis-
suunnitelman 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Ohjelmapäällikkö 
Kaavoituspäällikkö 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 

• Käynnistämme infran 
suunnittelun viimeis-
tään kaavaluonnoksen 
lautakuntakäsittelyn 
jälkeen 

Kaavavalitukset Etenemisaste: 3 
 Asemakaava luonnos oli nähtä-

villä ja infran suunnittelu on käyn-
nissä. 

 

19.3 Edistämme Hyrylän 
keskustan yleissuunnitel-
man toteuttamista 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 

• Hyväksymme korttelin 
8067 asemakaavan 

 

 Etenemisaste: 5 
 Asemakaavamuutos ja aluetta 

koskeva maankäyttösopimus on 
hyväksytty. 

• Hyväksymme Suutarin-
tien sopimukset ja pu-
ramme tähän liittyen 
paloaseman 

 Etenemisaste: 4 
 Sopimukset alueen toteuttami-

seen liittyen on Avain-yhtiöt Oy:n 
kanssa. Muista (Lujalta vapautu-
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neet) käydään v. 2019 aikana kut-
sukilpailu. Kaavavalitus viivästytti 
sopimusneuvotteluja. 

 Vanhan paloaseman purkaminen 
on lähes valmis. 

 
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

20.1 Edistämme Jokelan 
keskustan täydennysra-
kentamista ja tiivistymistä 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
 

• Hyväksymme Konduk-
töörinkujan asemakaa-
vamuutoksen 

 

Valitukset. Etenemisaste: 2 
 Hankkeen suunnittelu eteni Luja-

talo Oy:n kanssa, mutta asema-
kaavatyö ei ole vielä edennyt. En-
simmäisen tontin toteuttamiseksi 
on edetty voimassa olevan ase-
makaavan ja poikkeamisluvan 
mukaisesti. 

• Saamme valmiiksi Jo-
kelan keskustan yleis-
suunnitelman 

 Etenemisaste: 3 
 Jokelan keskustan yleissuunnitel-

maluonnos on valmis ja sitä on 
esitelty asukastilaisuuksissa. Yleis-
suunnitelma on ohjelmoitu vietä-
väksi lautakuntaan loppuvuodesta 
2019. 

 Jatkamme osana Jokelan keskus-
tan suunnittelua Jokelan koulu-
keskuksen strategista kehittämis-
suunnitelmaa. 

• Aloitamme vanhan Pa-
loaseman tontin kaa-
voituksen 

 Etenemisaste: 2 
 Jokelan paloasemalla on löydetty 

tontti ja se on lisätty ja hyväksytty 
kaavoitussuunnitelmaan. Kaava 
on ohjelmoitu aloitettavaksi syk-
syllä 2019. 

 Tutkimme vanhan paloasemara-
kennuksen käytettävyyttä ja kor-
jauskelpoisuutta. 

 
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä 
keskustaa kehittäen 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

21.1 Aloitamme Kellokos-
ken keskustan kaavan to-
teuttaminen 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Maankäyttöpäällikkö 
Elinvoimajohtaja 

• Luovutamme kes-
kusta-alueen asema-
kaavan tontteja toteu-
tettavaksi ja 
käymme neuvotte-
lut päivittäistavarakau-
pan tonttien kehittä-
misestä 

Liian vähäiset asuntomarkki-
nat 
 

Etenemisaste: 2 
 Tuusulan kunnan kiinteistöjen 

kanssa on tutkittu yhden kerros-
talokorttelin tai sen osan toteut-
tamista. 

 Kahden päivittäistavarakaupan 
keskusliikkeen kanssa on Hyrylän 
hankkeen yhteydessä Kellokosken 
tonteista kerrottu, mutta vielä ei 
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 ole ollut mahdollisuutta aloittaa 
vakavampia neuvotteluja. 

21.2 Edistämme Kellokos-
ken sairaalan uusiokäyttö-
projektia, markkinointia ja 
yhteistyötä HUS:n kanssa 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kuntasuunnittelupäällikkö 

• Sovimme toimenpi-
teistä HUS:n kanssa 

 

Liian heikko kysyntä, Kello-
kosken pieni asuntomarkkina  

Etenemisaste: 5 
 On sovittu, että tilojen uusiokäyt-

töprojektin vetovastuu on 
HUS:lla. Kunta edistää hanketta 
osallistumalla neuvotteluihin ja 
valmistelemalla tarvittaessa kaa-
vamuutosta. Viimeksi neuvoteltu 
6/2019. 

 Kalliomaan koulu siirtyi väistöön 
Kellokosken sairaala-alueelle ke-
sällä 2019. 

 
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen 
ympäristön 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

22.1 Tuemme kylien pai-
kallisidentiteettiä ja paikal-
lista toimintaa 
 
Vastuutaho: 
Pormestari 
Kuntatoimialan kehittämis-
päällikkö 
Yhteisömanageri 

• Toteutamme kehittä-
misprojekteja lähide-
mokratian, kehittämis-
verkostojen ja osallis-
tuvan budjetoinnin 
keinoin 

Osallisuustyön resursointi ja 
toteutusten vetovastuut  

Etenemisaste: 4 
 Yhteistyössä kehittämisverkosto-

jen ydintiimien kanssa järjestettiin 
osallistavia tapahtumia eri puolilla 
kuntaa. 

 Osallistuvan budjetoinnin keräys-
vaiheen aikana (13.11.2018–
15.1.2019) järjestettiin 17 Pop up 
ideapajaa sähköisen ja lomakeke-
räyksen lisäksi. Ideointivaihe 
tuotti 269 ideaa. Helmi-kuussa 
järjestettiin kuusi yhteiskehittämi-
sen työpajaa, joissa asukkaat ja 
kunnan asiantuntijat kohtasivat 
jalostaakseen saaduista ideoista 
ehdotuksia. Ehdotuksia syntyi 95. 
Ehdotukset vietiin äänestykseen 
maaliskuun puolessavälissä ja eh-
dotuksia sai äänestää kuukauden 
ajan. Äänestysvaiheessa järjestet-
tiin 23 pop up-äänestyspistettä. 
Äänestystä tuettiin kirjastoissa ja 
TuusIfossa. Ääniä annettiin 5011 
kpl. Toteutukseen päätyi 34 ää-
nestyksessä eniten ääniä saanutta 
ehdotusta 100 000€ puitteissa. 
Voittaneiden ehdotusten toteu-
tukset alkoivat asteittain touko-
kuusta alkaen. 

 Vuoden 2018 loppupuolella käyn-
nistynyt Vanhan Nuorkan avaami-
nen asukas- ja yhdistyskäyttöön 
eteni alkuvuoden aikana. Nuorkka 
otettiin yhteisön ja asukkaiden 
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käyttöön elokuussa. vakiovuoroja 
on myönnetty 11 eri toimijalle ja 
ryhmälle. Yksittäisten varausten 
myöntäminen alkoi elokuussa.  

 Jokelan tiilitehtaan placemaking-
projekti käynnistyi alkuvuoden ai-
kana. Projektissa tutkitaan tiiliteh-
taan soveltuvuutta yhteisötilaksi. 

 
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

23.1 Laadimme kansainvä-
listymissuunnitelman 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 

• Teemme suunnitelman 
kansainvälisen toimin-
nan tavoitteista ja to-
teutuksesta 

 Etenemisaste: 3 
 Suunnitelman laatiminen käynnis-

tetty yhteisellä työpajalla ja ete-
nee. 

 
 

• Laadimme www-sivut 
keskeisiltä osiltaan 
monikieliseksi 

 Etenemisaste: 3 

 Verkkosivuista on olemassa 
ruotsin- ja englanninkieliset 
versiot, mutta niiden sisältöä 
paitsi päivitetään myös pa-
rannetaan. 

 
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa 
ja elinkeinotoiminnassa. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

24.1 Tarjoamme lentokent-
tään nojautuvalle yritystoi-
minnalle tulevaisuuden 
kasvualustan 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Elinvoimajohtaja 
Projektipäällikkö 

 Olemme mukana len-
tokenttään liittyvissä 
edunvalvontafooru-
meissa 

 Etenemisaste: 5  
(Toteutetaan koko ajan) 
 Osallistumme lentokenttäyhteis-

työn kokouksiin 

 
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteu-
tusta 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

25.1 Viemme eteenpäin 
FOCUS-alueen toteuttami-
sen ja edistämme Kehä IV 
rakentumista   

• Valmistelemme muun 
Focus-logistiikka-alu-
een maanhankintaa 

Maanhankinnan onnistumi-
nen. Ei synny laajaa sitoutu-
mista Kehä IV edistämiseen.  

Etenemisaste: 3 
 Kunta on hankkinut omistuk-

seensa 18,13 ha suuruisen määrä-
alan sekä tehnyt esisopimuksen 
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Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 
Projektipäällikkö 

varmistamalla toteu-
tusedellytyksiä 

10,2 ha suuruisen määräalan 
hankkimiseksi. Kahden kiinteistön 
osalta on käynnistetty lunastus-
menettely niiden hankkimiseksi 
kunnan omistukseen. 

• Neuvottelemme Fo-
cus-alueen liikekeskuk-
sen maankäyttösopi-
mukset kaavoituksen 
edellyttämässä aika-
taulussa 

 Etenemisaste: 3 
 Maa-alueiden omistajien kanssa 

on käyty aktiivisia neuvotteluja.   

• Selvitämme Kehä IV 
rahoitus- ja toteutus-
mallia ja sen toteutus-
aikataulua pyritään 
nopeuttamaan 

 Etenemisaste: 3 
 Erilaisia rahoitusmalleja on selvi-

telty ja ELY-keskuksen kanssa on 
neuvoteltu toteuttamismalleista 
ja – aikatauluista. Kuluvan vuoden 
aikana toteutetaan selvitys ulko-
puolisen konsultin avulla. 

• Kehitämme alueen 
viestintää ja markki-
nointia 

 Etenemisaste: 2 
 Focus-hanke on seudullisesti ja 

jopa valtakunnallisesti uniikki si-
jainniltaan. Sijoittuminen aivan 
Suomen suurimman lentokentän 
kupeeseen kiinnostaa useita yri-
tyksiä. Yhteydenottoja potentiaa-
listen toimijoiden suunnalta onkin 
tullut runsaasti ja hanke on tähän 
asti myynyt ”itse itseään”. Laa-
jempaa tietoisuutta hankkeesta 
tullaan kuitenkin lisäämään mark-
kinoinnin keinoin, kunhan työn 
alla olevat asemakaavat Focus Lii-
kekeskus ja Kehä IV ovat ehdotus-
vaiheessa. Ennen sitä julkinen 
markkinointi on epärealistista, 
koska tällä hetkellä ei vielä tie-
detä, minkä kokoisia ja –muotoi-
sia tontteja alueelle tullaan muo-
dostamaan. Ei siis ole vielä mitään 
konkreettista myytävää. Optimis-
tisten arvioiden mukaan kummat-
kin asemakaavat voisivat olla eh-
dotusvaiheessa kuluvan vuoden 
aikana, mutta todennäköisesti 
asia menee vuoden 2020 puolelle. 

 Viestinnän osalta Focuksen netti-
sivuille Maankäytön ja kaavoituk-
sen osioon on lisätty havainneku-
via ja muuta materiaalia. Sivus-
tolle päivitetään materiaalia aina 
niiden valmistuttua. Kehä IV:n 
osallistumis- ja arviointitilaisuu-
den jälkeen perustettiin erityisesti 
Sammonmäen asuinalueen asuk-
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kaita ja yrityksiä varten sähköpos-
tilista, jota kautta tiedotetaan 
ajankohtaisia asioita Focus-alu-
eelta. 

 
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. 
Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

26.1 Tuotteistamme Tuu-
sulanjärveä rohkeammin 
 
Vastuutaho: 
Sivistysjohtaja 
Kulttuuri- ja museotoimen-
johtaja 

• Teemme Tuusulanjär-
veä tunnetuksi tapah-
tumajärvenä ja koke-
muksena 

 

Yhteistyön haasteet 
Taloudelliset riskit 
 

Etenemisaste: 3 
 Yhteistyö Tuusulanjärven alueen 

yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden 
kanssa on aktiivista. 

 Jos Tuuskoto myydään matkai-
luyritykselle, niin saadaan lisää 
matkailua strategian edellyttä-
mällä tavoitteella. Tuuskodon 
käyttö väistötilana siirtää tulevan 
käytön toteutusta. 

• Luomme Tuusulanjär-
velle PopUp kulttuuri-
liikuntaa ja tapahtumia 

 Etenemisaste: 2 
 Museoon on suunnitteilla vapaa 

sisäänpääsy pyöräilykypärää tai 
sauvoja näyttämällä. 

• Vahvistamme kult-
tuuri- ja luontokohtei-
den viestintäyhteis-
työtä 

 Etenemisaste: 3 
 Tuusulanjärvelle hankitaan Vuok-

rattavia soutuveneitä. Sarvikallio 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia yh-
teistyölle. 

• Olemme mukana to-
teuttamassa kotiseutu-
päiviä 2019 Tuusulassa 

 Etenemisaste: 5 
Kotiseutupäivät järjestettiin ja palaute 
päivistä on ollut todella myönteistä. 

 
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusut-
järvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta 

Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

27.1 Hyväksymme Tuusu-
lanjärven ja –joen ranta-
alueiden virkistyskäytön 
yleissuunnitelman ja 
viemme sitä toteutukseen 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 

 Hyväksymme virkistys-
käytön yleissuunnitel-
man 

 

Suunnitelman taakse ei saada 
riittävää tukea 
Resurssien riittämättömyys 

Etenemisaste: 4 
 Ranta-alueen suunniteltujen osa-

alueiden osalta on edetty sekä 
suunnittelussa että toteutuksessa 
ja kokonaiskuvan antava yleis-
suunnitelmaa käsitellään loppu-
vuonna syksyllä 2019. 

 Edistämme Tuusulan-
järven eteläosan ran-
tareittejä järven itä- ja 
länsipuolella 

 Etenemisaste: 2 
 Länsipuolella toteutusta edeltävä 

reittitoimitus voidaan tehdä vasta 
kun suunnitelma on laadittu. 

 Itäpuolella on edetty suunnitellen 
ja toteuttaen reitin osia. 
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 Edistämme kelluvan 
rantareitin toteutta-
mista ja hyväksymme 
kelluvan rantareitin 
asemakaavan 

Korkeat toteutuskustannuk-
set 

Etenemisaste: 2 
 Kelluva rantareitti on Tuuskodon 

kaavassa, neuvotteluja on käyty 
kahden tahon kanssa, mutta nyt 
tilanne on muuttunut väistötila-
ratkaisun myötä. 

 Vahvistamme Jokilaak-
sonpuiston puisto-
suunnitelman 

 Etenemisaste:  
 
 
 

 Toteutamme Fjällbon 
kehittämissuunnitel-
man toimenpiteet 

 Etenemisaste:5  
  “Pusulaituri” -kilpailu ratkaistu ja 

toteutettu. Toimenpiteet on pää-
osin toteutettu, valaistuksen 
osalta vielä avoinna. 

 
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen 
ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

28.1 Edistämme Urheilu-
puiston yleissuunnitelman 
toteuttamista 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Sivistysjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Vapaa-aikapalveluiden 
päällikkö 
 

• Edistämme Tuusulan 
urheilupuiston toteu-
tusta hyväksytyn ase-
makaavan pohjalta 

 

 Etenemisaste: 4 

 Selvitys monitoimihallin toteutus-
vaihtoehdoista ja konserniyhtiöi-
den kehittämissuunnista on val-
mis.  

• Luomme Urheilupuis-
ton toiminnan konsep-
tin ja kunta ohjaa ke-
hittämistä aktiivisesti 
sidosryhmät osallis-
taen 

 Etenemisaste: 4 

 Monitoimihallin konseptin suun-
nittelun yhteydessä selvitetään 
urheilukeskuksen yhtiöiden kehit-
tämismahdollisuuksia. 

 
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä moder-
nit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

29.1 Toteutamme hyväk-
syttyä palveluverkkosuun-
nitelmaa vuosille 2018-
2028 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Tilapalveluiden päällikkö 
 

• Käynnistämme Mo-
nion rakentamisen Hy-
rylään 

 

Sisäilmaan liittyvät terveydel-
liset riskit, Taloudelliset riskit 
Hankintapäätöksestä luopu-
minen 

Etenemisaste: 4 
Ks.aiempi kohta. 
 
 

• Toteutamme sote-ase-
man pysäköinnin jär-
jestelyt ja tilamuutok-
set 

Soten kanssa tehtävä yhteis-
työ organisoimatta 

Etenemisaste: 1 
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30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen sa-
malla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista. 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

30.1 Viemme käytäntöön 
kunnan osallisuusmallin 
toimintatavat ja siitä joh-
detut kehittämistoimenpi-
teet 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
Kuntatoimialan kehittämis-
päällikkö 
Yhteisömanageri 
 

• Toteutamme osallisuu-
den edistämisen suun-
nitelmaa ja osallisuus-
kalenterin mukaisia 
toimenpiteitä 

Riittämätön resursointi stra-
tegian yhteisen toimintatavan 
ja osallisuusmallin toimeen-
panoon 

Etenemisaste: 4 
 Olemme ylläpitäneet tammi-

kuussa koottua osallisuuskalente-
ria, johon on päivitetty tiedossa 
olevat, sekä käynnistyneet että 
tulevat, osallistuvat prosessit ja ti-
laisuudet. 

 Käynnissä on mm. Jokelan tiiliteh-
taan alueen osallistuva kehittämi-
nen placemaking- projektin muo-
dossa 

 Rusutjärven koulun lähiliikunta-
paikka rakenteilla, suunnittelu 
tehty yhdessä koulun ja ympäröi-
vän yhteisön kanssa. 

• Viemme osallisuusmal-
lia käytäntöön mm. 
pelaamalla kunnan 
osallisuuspeliä työyksi-
köissä  

 Etenemisaste: 2 
 Osallisuuspelin testipeluuta jat-

kettiin talven aikana ja kokemuk-
set koottiin yhteen. Pelin  viimeis-
tely siirtyi syksyyn ja peli viedään 
yksiköihin pelattavaksi syksystä 
2019 alkaen. 

• Teemme väliarvioinnin 
kehittämisverkostoista 
valtuustokauden puoli-
välissä yhteistyössä ke-
hittämisverkostojen 
kanssa 

 Etenemisaste: 5 
 Toteutimme kehittämisverkosto-

jen toiminnan väliarvioinnin tou-
kokuussa kehittämisverkostojen 
kanssa. Kehittämisverkostojen uu-
det ydintiimit nimettiin elokuussa. 

 
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

31.1 Viemme käytäntöön 
kunnan uudistunutta brän-
diä 
 
Vastuutaho: 
Kansliapäällikkö 
Viestintäpäällikkö 

• Huolehdimme, että 
uusi ilme jalkautuu ja 
kaikki muu tekeminen 
on sen kanssa linjassa 

Riittämätön resursointi uu-
den ilmeen teoiksi viemiseen.  

Etenemisaste: 4  
 Uuden brändin mukainen visuaali-

nen ilme on otettu käyttöön kes-
keisten elementtien osalta. Verk-
kosivujen, sosiaalisen median ka-
navien, PowerPoint-pohjien, asia-
kirjapohjan, käyntikorttien, lehti-
ilmoituspohjien ja kunnan yleisen 
markkinointimateriaalin osalta vi-
suaalinen ilme on viety laajalle 
käytäntöön. Osin työ on vielä kes-
ken ja sitä tehdään porrastetusti, 
esimerkiksi autojen teippauksen 
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ja joidenkin muiden toimialue-
materiaalien osalta. Käytäntöön 
viemistä jatketaan. 

 Kunnanhallituksen hyväksymää 
brändin lanseeraussunnittelmaa 
on toteutettu jo asukaslehden jul-
kaisemisen, koululaisten vesivä-
rien tilaamisen, markkinointikuva-
pankin osittaisen valmistumisen, 
Juhla Mokka -videoiden suunnit-
telun ja maailman suurimman ul-
koilmanäyttelyn (AR) suunnittelun 
osalta. 

• Teemme uutta brändiä 
tukevaa viestintää 

 Etenemisaste: 4 
 Kunnan viestintä on pitkälti uutta 

brändiä tukevaa. Koska kyse on 
koko organisaation asiasta – 
kaikki viestivät - käytäntöön vie-
minen vaatii vielä ponnisteluja. 

• Lisäämme kunnan tun-
nettuutta hyödyntä-
mällä yhä enemmän 
liikkuvaa kuvaa ja sosi-
aalisen median eri ka-
navia 

 Etenemisaste: 4 
 Sosiaalista mediaa (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn) hyö-
dynnetään monipuolisesti ja liik-
kuvaa kuvaa jonkin verran (videot 
esim. keskeisistä tapahtumista). 
Käytäntöön viemistä jatketaan ja 
tunnettuuden eteen on tehtävä 
jatkuvasti töitä!  

 
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa 
Valtuustokauden tavoi-
tetta toteuttava vuosi-
tavoite 2019 

Toimenpide 2019 Merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaa-
vat riskit 

Toimenpiteiden ja riskien seu-
ranta ajalta tammi-elokuu 2019 

32.1 Kasvatamme kunnan 
tontinmyyntituloja ja saa-
vutamme vähintään ta-
lousarviossa määritellyn 
tason 
 
Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Elinvoimajohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Tilapalveluiden päällikkö 
 
 

• Jatkamme aktii-
vista markkinointia ja 
vuoropuhelua rakenta-
jatahojen kanssa 

 

Tontit eivät käy kaupaksi ta-
voitteen mukaisesti. Resurs-
sien riittävyys tonttien jalos-
tukseen ja poliittinen päätök-
senteko asiassa 
Ei riittävästi tonttitarjontaa 
kysytyimmillä alueilla 

Etenemisaste: 5 
 Suutarintien ja korttelin 8067:n 

hankkeessa on neuvoteltu ja val-
misteltu sopimusta toteuttaja-
kumppanien kanssa. 

 Työpaikka-alueiden ja Lahelan-
pelto II:n alueen toteutuksesta on 
neuvoteltu eri tahojen kanssa.  

 Rykmentinpuistosta on luovutettu 
useita tontteja 

 Tuuskodon myymisestä neuvotel-
tiin kahden tahon kanssa, myyn-
nistä luovuttu toistaiseksi, kun 
päätös väistötilaksi ottamisesta 
saatiin. 

 Peltokaaressa kokeillaan välittä-
jien käyttöä. 

• Edistämme kunnan 
toiminnan kannalta ei-

 Etenemisaste: 3  
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keskeisten kiinteistö-
jen kehittämistä ja 
myyntiä 

 Ensimmäinen, useita kehitettäviä 
kiinteistöjä koskeva, asemakaava-
luonnos on valmisteltu ja asetettu 
nähtäville. 

 Realisointilistan päivitys käynnissä 
ja yhteisötalojen verkostoa selvi-
tetään. 

32.2 Hillitsemme velkaan-
tumista ja vahvistamme 
kunnan tulorahoitusta 
 
Vastuutaho:  
Talousjohtaja 
Kuntakehitysjohtaja 
Tilapalveluiden päällikkö 
Yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö 
Vesihuoltoliikelaitoksen 
johtaja 
 
 

• Toteutamme kunnan 
palveluverkkosuunni-
telmaa hankkeita prio-
risoiden. Tavoit-
teenamme on, että 
2023 kunnan ja vesi-
huoltoliikelaitoksen 
lainamäärä on yh-
teensä enintään 200 
M€.   

 

Vuosittaiset investoinnit nou-
sevat jopa yli 50 milj. euron, 
kun investointien priorisoin-
nista vaiheistamisesta ei 
päästä sopimukseen. 
Joudumme hankkimaan vielä 
lisää väistötiloja, joiden kus-
tannukset ovat nousseet ra-
justi markkinatilanteen takia, 
jolloin maksetaan markkina-
vuokraa kunnan ulkopuolelle 
ja sisäiset vuokrat vähenevät 
kunnan omien tilojen jää-
dessä tyhjiksi. 

Etenemisaste: 3 
 Koulu- ja päiväkotihankkeita on 

edistetty palveluverkkosuunnitel-
man pohjalta.  

 Palveluverkkosuunnitelmaa päivi-
tetään TAE 2020 varten ja  priori-
soinnit tehdään TA2020 ja palve-
luverkkosuunnitelman päivityksen 
yhteydessä. 

• Toteutamme osan in-
vestoinneista perintei-
sestä budjettirahoituk-
sesta poikkeavilla to-
teutus- ja rahoitus-
muodoilla. 

 Etenemisaste: 4 
 Monion toteutukseen valittu 20 

vuoden elinkaarimalli, joka on 1. 
kertaa kunnassa käytössä 

32.3 Mahdollistamme työ-
paikkoja tuovien yritysten 
kasvua ja sijoittumista 
Tuusulaan, kasvatamme 
maanmyyntituloja 

Vastuutaho: 
Kuntakehitysjohtaja 
Maankäyttöpäällikkö 
Elinvoimajohtaja 
Kaavoituspäällikkö 

• Saamme Rykmentin-
puiston yritystontti- 
alueen kaavan vah-
vaksi ja tontit myyntiin 
vuonna 2019. Paino-
tamme työpaikkain-
tensiivisyyttä yritys-
tonttien luovutuk-
sessa. 

Kaavavalitukset, riittämätön 
viestintä kuntalaisten ja asi-
anosaisten suuntaan vireillä 
kaavoista. 
 

Etenemisaste: 2  
 Rykmentinpuiston yritysalueen 

kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
ja ehdotusta valmistellaan. 

 Tontit eivät ole luovutuskelpoisia 
vielä vuonna 2019, sillä kaava ei 
ole hyväksymiskäsittelyssä 
vuonna 2019. 

• Teemme raakamaa- 
hankintaa kohtuulli-
sella hintatasolla kes-
kittyen merkittävim-
piin hankkeisiin.  

 Etenemisaste: 5 
 Raakamaahankintaa on tehty 

määrällisesti yli vuositavoitteen. 
Suurin osa hankinnasta kohdistuu 
FOCUS-alueelle.  

• Teemme lisäpanostuk-
sia kesken budjettikau-
den, mikäli tämä edis-
tää akuuttiin tonttipu-
laan vastaamista. 

 Etenemisaste:  
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Strategiset indikaattorit 
Sujuva Tuusula 

Sujuvuuden strategi-
set 
indikaattorit 

Lähtötaso 31.12.2017 Tavoitetaso 31.12.2021 Tavoitetason seu-
ranta 31.8.2019 

Kuntalaisten tyytyväisyys 
kunnan palveluihin 

Laaja asuinkuntaindeksi 
3,53 (2016) 

Laaja asuinkuntaindeksi 
3,9 

Sisäilma-asioissa on 
saatu yhteistyömuotoja 
kehitettyä ja tilanteita 
rauhoittumaan 

Yritysten tyytyväisyys kun-
nan palveluihin 

Yritysbarometri  
sijoitus 22 

Yritysbarometri  
sijoitus 10 parhaan joukossa 

Taloustutkimuksen ima-
gotutkimuskessa 2017 si-
joitus on 33. 

Muuttovoitto -75 +500  

Joukkoliikenteen matkus-
tajamäärä 

Noin 1 milj. Kasvaa HSL-matkustajien määrä 
on kasvanut alkuvuoden 
(01 - 03/) aikana 2.9 % 
verrattuna edeltä-vään 
vuoteen. 

Digitalisaatioaste  
(VM:n mittaristo) 

Määritetään myöhemmin Määritetään myöhemmin  

 

Hyvinvoiva Tuusula 
Hyvinvoinnin strategi-
set  
indikaattorit 

Lähtötaso 31.12.2017 Tavoitetaso 31.12.2021 Tavoitetason seu-
ranta 31.8.2019 

Koettu terveys Tyytyväinen elämäänsä  
4. ja 5 lk. 88,7% 

Tyytyväinen elämäänsä  
4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa 

Ei vielä tietoa. 

Työttömyysaste 7,0% Alle 5% 5,5% 

Peruskoulun päättäneet 
nuoret, sijoittuminen 
jatko-opintoihin 

100% 100% 8 oppilasta ei saanut 
päättötodistusta. 

Kotona asuvien 75 + tuu-
sulalaisten osuus 

92,2% (2016) 93%  

Koettu turvallisuus  Liikenneturvallisuus 3,69 
(2016) 

Liikenneturvallisuus nousee Liikenneturvallisuusin-
deksi saadaan vain vuo-
sittain. 

Työnantajakuva Määritetään myöhemmin Määritetään myöhemmin Tutkimus tilataan syk-
syllä, tulokset keväällä 
2020, hakemuksia avoi-
miin tehtäviin (lukuun 
ottamatta tekniset) pal-
jon. 
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SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA 
 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla 
pyritään varmistamaan asetettujen tavoittei-
den saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakon-
sernin strategista ja operatiivista toiminnan ja 
talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seu-
rantaa sekä arviointia. Käytännössä sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosit-
taiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden 
seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.  
 
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat 
päätökset  
 
Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, 
joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen 
velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeen-
panosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuu-
desta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimeenpanoa sekä johtavien 
viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeen-
panna sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
vastuualueillaan.  
 
Riskienhallinnan tavoitteet  
 
Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan kehittämisen malli otettiin käyttöön 
loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015–2017 työn 
keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskien-
hallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan 
toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetan-
taa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut 
toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialuetasolta 
palvelualueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäisen 
valvonnan sisäinen tarkastus, jossa nostettiin 
esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhal-
linnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla 
tunnistettujen riskien ja toimialueiden tunnis-
tamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa 
nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa 

riskien hallintakeinoja ja seurata niiden kehit-
tymistä. Näiden huomioiden käytäntöön 
vieminen jatkuu myös vuonna 2019.  
 
Kuntaan kohdistuvat riskit  
 
Kunta- ja toimialuetasolla sekä tytäryhtiöissä 
on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toi-
mintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty 
hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään 
ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin 
todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle 
(ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kun-
tatasolla merkittävimmät riskit liittyen 
kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edelly-
tysten turvaamiseen. 
 
Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, talou-
dellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja 
vahinkoriskeihin.  
 
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden 
ja strategian toteuttamista vaarantaen toimin-
nan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit 
liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen 
mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimin-
taympäristön muutoksiin.  
 
Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoisiin 
taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoituk-
seen sekä rahoitusmarkkinoihin.  
 
Toiminnalliset riskit liittyvät palvelujen jatku-
vuuteen ja riippuvuuksiin, henkilöstön 
toimintaan ja osaamiseen, organisaation sisäi-
siin prosesseihin sekä asiakasprosesseihin, 
palvelun epäonnistumiseen, tietojärjestel-
miin, sopimuksiin sekä myös väärinkäytöksiin 
ja muuhun lainvastaiseen toimintaan.  
 
Vahinkoriskit ovat usein seurausta odottamat-
tomista ja äkillisistä, monesti 
vakuuttamiskelpoisista, tapahtumista joista 
voi seurata onnettomuus, rikkoontuminen tai 
vahingonkorvausvelvollisuus. 
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Tuusulan kunnan riskiympyrä 2019 
 
  

ULKOISET 
 

SISÄISET 

Pohjavesien  
pilaantuminen 

 

Kunnan ja asumisen 
vetovoiman  

riittävyys   

TALOUDELLISET 
RISKITEKIJÄT 

STRATEGISET 
RISKITEKIJÄT 

VAHINKO-
RISKITEKIJÄT 

TOIMINNALLISET 
RISKITEKIJÄT 

Kohtalainen riski Tuntuva riski Merkittävä riski Sietämätön riski 

Hyrylän keskustan 
toteutuksen  

viivästyminen 

Focus-alueen 
maanhankinta ja 

toteutus 

Vapaaehtoisen 
kuntayhteistyön 

eteneminen 

Kyberturvallisuus- 
uhkien kasvaminen, 

jatkuvuudenhallinta ja 
tietoliikennehäiriöt 

Sisäilmaongelmat 
ja niistä aiheutuvat 

seuraamukset 

Syrjäytymisen ja 
työttömyyden  
lisääntyminen 

Strategian 
ohjaavuus ja läpivienti sekä valmius 
toimintatapojen uudistamiseen 

 

Verorahoi-
tuksen 

muutokset 

Kunnan organisaation ja 
johtamisjärjestelmän uu-

distuksen toimeenpanossa 
onnistuminen 

Kunnan velkataakka 
ja investoinnit 

Joukkoliikenteen palvelutason riittävyys 
 

Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan, merkittä-
vään ja sietämättömään riskiin. 

Kuuden soten  
toiminnallisten ja  

taloudellisten tavoittei-
den saavuttaminen 

Yhdyspinnat ylittä-
vässä HYTE-työssä 

onnistuminen 

Tuusula-brändi ja kunnan 
toiminta eivät kohtaa 

Edunvalvonnassa  
onnistuminen 

Tietosuoja-asetuksen 
velvoitteiden  
täyttäminen 

Kunnan profiloituminen elinkeinotoi-
minnassa, yritystonttikaavojen 

valmistuminen ja tonttien myynti  

Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen ja 

uudistumiskyky, 
 työhyvinvointi ja 

jaksaminen 
 

Laajan ja tehottoman 
palveluverkkoon ja infraan  

kustannukset ja korjausvelan 

Hajanainen kehittäminen ja toimintata-
vat ottaen huomioon rajalliset resurssit 
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Strategisten riskit ja niiden hallinta vuonna 2019 
 
Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:  

        Riskin merkittävyys laskenut 
 
        Riskin merkittävyys noussut 

        Ei muutosta 
 
 
 

Strategiset riskit 
 
Riski ja sen  
merkittävyys 

Hallintakeinot Riskien seuranta 31.8.2019 

Kunnan ja asu-
misenvetovoiman 
riittävyys 

Riskinä kunnan hidas tai negatiivinen väestön-
kasvu. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus, eli 
syntyneiden enemmyys pienenee. Kunta kärsii 
muuttotappiosta. Hallintakeinoina kunnan brän-
din vahvistaminen, asumisen ja elämisen 
ratkaisujen monimuotoisuus, työpaikkojen luo-
minen, tehokas kaavoitus ja tonttitarjonta, 
toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne sekä 
hyvät ja monipuoliset palvelut. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Palveluverkon kehittämisen hank-
keet ovat käynnistyneet 
aikataulussa. Kunnan imago ja veto-
voima asuinkuntana vahvistuu, kun 
saadaan eteenpäin uusia koulu- ja 
päiväkotihankkeita (Martta Wende-
lin päiväkoti). Niille on jo saatu jopa 
kansainvälistä uutisointia (Monio) 
sekä hyvät sisäilmaongelmien rat-
kaisumallit (mahdollisen 
Joutsenmerkkien tavoittelu, Ter-
veetTilat2020, Satakuntahanke, 
KuivaKetju10).  
Resurssien lisääminen. Tietoisella 
brändityöllä, markkinointiviestin-
nällä ja aktiivisella viestinnällä 
positiivisista onnistumisista tuetaan 
kunnan brändin positiivista kehi-
tystä. Tonttivarannon turvaaminen. 
Tuusulanjärven virkistyskäytön ke-
hittäminen. 

Kunnan profiloi-
tuminen 
elinkeinotoimin-
nassa, 
yritystonttikaavo-
jen 
valmistuminen ja 
tonttien myynti 

Yritystoiminnan mahdollisuuksien luominen. 
Määrittelemme elinkeinopolitiikan tahtotilan ja 
millaisia toimijoita tavoittelemme. Profiloimme 
kuntaa ja eri yritysalueita. Edistämme aktiivi-
sesti uusien yritysalueiden ja tonttien 
kaavoitusta sekä tonttien myyntiä. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Yritystontteja on luovutettavissa 
Pohjois-Tuusulassa, mutta ei Etelä-
Tuusulan alueella. Henkilöresurssien 
vajaus vaihtuvuus- ja rekrytointi-
syistä lisää riskejä. 
Uusi elinkeino-ohjelma on tekeillä ja 
vuoropuhelu sidosryhmien kanssa 
on aloitettu. Panostetaan enemmän 
työpaikka-alueiden kaavoittamiseen 

64



 

 

ja yhdyskuntatekniikan toteuttami-
seen. 
 

Kunnan organi-
saation ja 
johtamisjärjestel-
män uudistuksen 
toimeenpanossa 
onnistuminen 

Riski kohdistuu organisaatiouudistuksen toi-
meenpanoon, organisaation ohuuteen sekä 
organisaation kehittämisresurssien vähäisyy-
teen. Hallintakeinoina riittävien resurssien 
varmistaminen, organisaatiokulttuurin ja toi-
mintatapojen uudistaminen sekä henkilöstön 
osaaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta 
tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuute-
taan tekeminen ja seuranta. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista:  
Toimintatapojen uudistamiseen kes-
kityttävä, poikkihallinnollinen 
tekeminen, yhteinen ymmärrys ja 
tieto kokonaisuuksien ja projektien 
sisällöstä, omasta roolista niissä ja 
etenemisestä. Esimerkkeinä Kasvun 
ja ympäristön poikkihallinnolliset 
prosessit, kunnan asiakaspalvelun ja 
-lähtöisyyden kehittäminen, henki-
löstön kehittäminen. 
Tärkeää on varmistaa laadukas han-
kesuunnittelu ja riittävät resurssit. 
 
 

Hyrylän keskus-
tan toteutuksen 
viivästyminen 

Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme 
kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän 
keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja 
aktiivista vuoropuhelua mahdollisten toteutta-
jien kanssa. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista:  
Resursoidaan riittävästi Kuntasuun-
nittelun ja Yhdyskuntatekniikan 
palvelualueita. Yleiskaava 2040:n 
ehdotus on hyväksytty nähtäville. 
Kaavoituksen työohjelmassa on py-
sytty melko hyvin. Keskustan 
yleissuunnitelmaa ei ole hyväksytty, 
mutta hankekaavoja on valmisteltu 
ja hyväksytty. Aktiivista vuoropuhe-
lua on käyty merkittävimpien 
kehittämisalueiden osalta toteutta-
jien kanssa. 

Edunvalvonnassa 
onnistuminen 

Keskeisiä edunvalvonnan kohteita ovat mm. 
kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt (mm. HSL, 
Keusote), strategiset maankäytön linjaukset 
(MAL 2050 työ, lentokenttä ja yhteistyö Van-
taan kanssa, Kellokosken sairaalan alueen 
kehittäminen yhteistyössä HUS:n kanssa) sekä 
liikennehankkeet (mm. Kehä IV kärkihankkeeksi 
ja toteutukseen ja lentorata ja asema Tuusu-
laan) sekä alueella toimivat oppilaitokset (mm. 
Keuda). Edunvalvonnan tavoitteista, toimenpi-
teistä ja vastuuhenkilöistä päättäminen. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista:  
Edunvalvontasuunnitelmat hyväk-
sytty valtuustossa 6/2019, on 
varmistettava niiden tarvittavat päi-
vittämiset ja toteutumiset. 
Keusoten suoraa ohjausta on vah-
vistettu, kuntajohtajat ja 
talousjohtajat ohjaavat säännölli-
sissä yhteispalavereissa toiminnan 
ja talouden valmistelua ja seuran-
taa. 
Yhteistyö Keudan kanssa tulee tii-
viimmin osaksi Kuuma-kuntien sivi-
verkostoa.  
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Joukkoliikenteen 
palvelutason riit-
tävyys 

Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuo-
listuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, 
varmistamme suorien yhteyksien säilymisen ja 
luomme sujuvat yhteydet ratayhteyksien 
kautta. Varmistamme, että HSL:n linjastosuun-
nitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja 
tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukko-
liikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn 
edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen 
muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen 
yhteistyössä HSL:n kanssa. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista:  
HSL-linjastot käynnistyneet 1.9.2019 
lukien, toimivuutta arvioidaan vuo-
den 2020 aikana. 
Riskinä on oppilaskuljetuksissa laa-
dukkaiden palveluiden tuottaminen 
koko kunnan alueella.  

Yhdyspinnat ylit-
tävässä HYTE-
työssä onnistumi-
nen 

Varmistamme, että kuntatason tavoitteet ja toi-
mintamallit ovat toimivat ja selkeät. 
Rakennamme yhteistyötä eri yhdyspinnoilla ja 
organisaatiorajat ylittäen luoden hyvät yhdys-
pintarakenteet ja toimintamallit. Sote- 
yhteistyön toimivuus, palveluiden saatavuus.  
Henkilöstötilaisuudet ja riittävä viestintä Kuu-
den soteen liittyen, vahva muutosjohtajuus. 

Riskin kehityssuunta: 
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Yhdessä tehty ja siihen sitouduttu 
Hyvinvointisuunnitelma loppuvuo-
desta 2019. Johtoryhmävalmennus 
ja muutosjohtamisen valmennus 
henkilökunnalle palveluverkkomuu-
tosten vuoksi. 

Tuusula-brändi ja 
kunnan toiminta 
ja teot eivät koh-
taa 

Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toi-
mintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa 
kunnan tekojen kanssa. Meidän on onnistuttava 
siinä, mitä lupaamme. Tekojen ja toiminnan laa-
tua on kyettävä nostamaan, kulttuurimuutosta 
on läpivietävä ja asiakaspalvelulupauksen ta-
voitteet täytettävä. Tämä edellyttää hyvää 
johtamista ja muutoksen määrätietoista läpi-
vientiä. Myös tavoitteiden ja resurssien on 
oltava tasapainossa. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Hillitään uusien projektien aloitta-
mista ja varmistetaan, että jo 
luvatut saadaan tehtyä. Kunnan 
viestinnän lisäksi muut toiminnot 
huolehtivat osaltaan siitä, että 
kaikki positiiviset asiat tulevat vies-
tittyä. Kunnassa jokaisen tulisi myös 
tiedostaa oma mainelähettilään 
roolinsa: olemme sitä väistämättä 
kaikki omissa verkostoissamme. 

Focus-alueen 
maanhankinta ja 
toteutus 

Käynnistämme Kehä IV:n tiesuunnitelman/ ka-
tusuunnitelman laadinnan välillä Tuusulanväylä-
Myllykyläntie. Hyväksymme Focus-liikekeskuk-
sen asemakaavan. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Viimeistelemme Kehä IV/Mt 152 
AVS/YVA:n päivittämisen. Toteu-
tamme Kehä IV:n rahoitusvaih-
toehtojen vertailun. Hyväksymme 
Focus-liikekeskus ja Kehä IV –ase-
makaavat. 
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Lisäresursointia hankittu Kehä IV:n 
toteutus- ja rahoitusvaihtoehtojen 
suunnitteluun, projektinhallinnan 
parantaminen. 
 

Vapaaehtoisen 
kuntayhteistyön 
eteneminen 

Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen, toteu-
tus ja mahdollinen käynnistäminen lähikuntien, 
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kuntatoimialan 
ohjaamana. Liittyy kunnan muuttuvaan rooliin. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Vaatii vielä priorisointia ja ete-
nemissuunnitelmiin sitoutumista.  
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Strategian ohjaa-
vuus ja läpivienti 
sekä valmius toi-
mintatapojen 
uudistamiseen 

Uuden organisaatiorakenteen johtamisjärjestel-
män käyttöönotossa sekä uuden strategian 
toimeenpanossa on kiinnitetty huomiota yhteis-
ten linjausten tekemiseen ja niihin 
sitoutumiseen. Kunnan on yhä enemmän priori-
soitava toimintaansa ja kehitystyötä 
kehittämissalkun johtamisen kautta sekä vie-
tävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. 
Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös 
ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantun-
tijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisresurssin 
ja asiantuntijoiden riittävyys varmistettava kes-
keisillä osa-alueilla, esim. sisäilma- ja 
palveluverkkoasioiden kehittämisessä. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Strategisten tavoitteiden sisältö ja 
ymmärrys samalla tavalla varmistet-
tava vuorovaikutuksella ja yhteisillä 
kuvauksilla ja työskentelyalustoilla. 
Yhteistyö ja vuorovaikutus paitsi vi-
ranhaltijoiden ja eri toimintojen 
kesken, niin myös luottamushenki-
löiden ja poliittisen johdon kanssa 
perustuttava yhteiseen ymmärryk-
seen ja tietoon sekä 
johdonmukaiseen toteutukseen. 
Strategian toteutuksessa kuvataan 
keskeiset kokonaisuudet ja toimen-
piteet toteutuksessa.  

 
 

Toiminnalliset riskit 
 
Riski ja sen  
merkittä-
vyys 

Hallintakeinot Riskien seuranta 1-8/2019 

Kyberturvalli-
suusuhkien 
kasvaminen, 
jatkuvuuden-
hallinta ja 
tietoliikenne-
häiriöt 

Riskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista 
sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kybertur-
vallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan 
edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. 
Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään 
huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Valmiusharjoitus vs. johtoryhmälle 
aiheeseen liittyen. Kaikille työnteki-
jöille suunnattu verkossa tehtävä 
tietoturvakoulutus 

Hajanainen ke-
hittäminen ja 
toimintatavat 
ottaen huomi-
oon rajalliset 
resurssit 

Kehittämisen toimintamallien uudistaminen ja 
käyttöönotto. Toimintatapojen uudistaminen. Ta-
voitteiden ja tekemisen priorisointi. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kehittämishankkeita on todella pal-
jon.  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Kehittämissalkun käyttöönotto lop-
puvuosi 2019. Priorisointi ja 
lisäresurssien kohdentaminen. 
Kehittämisen fokusointi niin, että 
aloitetut asiat viedään loppuun 
saakka konkreettiseksi toiminnaksi. 
Kuhunkin tilanteeseen sopivan me-
netelmän valinta, sama 
kehittämismalli ei toimi kaikissa asi-
oissa. Jokapäiväisessä työssä 
tehtävä pienkehittäminen sekä pro-
sessien sujuvoittaminen. Kuvataan 
kunnan kehittämismalli ja kehittä-
misen menetelmät. 
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Henkilöstön 
osaamisen ke-
hittäminen ja 
uudistumis-
kyky, 
työhyvinvointi 
ja jaksaminen 

Uudistumiskyvyn ja tavoitteiden saavuttaminen, 
hyvä johtaminen ja henkilöstön osaamisesta huo-
lehtiminen. Muutostilanteissa osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden varmistaminen ja yhteiskehittämi-
nen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen, 
henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma kytket-
tynä käynnissä oleviin muutoksiin.  
 Palveluverkon suunnittelussa yhteisöllinen työs-
kentely ja hyvä viestintä mahdollistaa ennakointia 
ja muutokseen varautumista. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Yhä uudet kehittämishankkeet tulee 
resursoida ja tiedostaa kuntasekto-
rin ns. jatkuvat, lakisääteiset 
tehtävät ja velvoitteet. Henkilöstö 
on kuormittunutta ja kehittämiselle 
ei tahdo jäädä aikaa. Johtoryhmä-
valmennus ja johtamisen 
kehittämisen työryhmä perusope-
tuksessa muutoksessa oleville 
johtoryhmille sekä varhaiskasvatuk-
sen yksiköille. Oppimisympäristöjen 
ja palveluverkon toimialueet ylittävä 
ohjausryhmä. Työhyvinvointiohjel-
man laatiminen, uusittu ohje uhka- 
ja väkivaltatilanteista, hyväksytty 
työsuojelun toimintaohjelma; 
Kunnantalon väistötilanteessa erilai-
set henkilöstöinfot ja työpajat;  
Työhyvinvointikysely alkusyksystä; 
Erilaiset koulutukset tarpeiden mu-
kaan Microsoft Teamsistä, 
verkkokoulutusalusta esimiehille 
Eduhouse yms. 

 
 

Vahinkoriskit 
 
Riski ja sen  
merkittä-
vyys  

Hallintakeinot Riskien seuranta 1-8/2019 

Sisäilmaongel-
mat ja niistä 
aiheutuvat 
seuraamukset 

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää ter-
veydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä 
toimia ovat rakennusten kunnon seuranta katta-
villa kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen 
korjausvelan vähentäminen riittävillä ja oikea-ai-
kaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat 
perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunni-
telmiin. 
 
Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset no-
peat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien 
tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät tervey-
dellistä ja taloudellista riskiä.  
Kunnantalon käytöstä luopuminen ja tarvittaessa 
väistötilojen löytäminen. Uusien toimitilojen suun-
nittelun ja toteutuksen edistäminen. 
Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit 
kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Tietoon perustuva nopea reagointi 
sisäilma-asioissa.  
Kiinteistöjen kunnon jatkuva seu-
ranta. Toimivat sisäilmaprosessit 
sekä sisäilmaohjeen noudattami-
nen. Tehokas viestintä 
Kunnan sisäilmatyöryhmän työsken-
tely on tehostunut ja 
kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät 
toimivat hyvin. Tilapalvelut seuraa 
alan kehitystä aktiivisesti ja mm. Ra-
kennusten sisäilmaolosuhteiden 
mittarointi on toteutuksessa. 
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vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentä-
miseksi. 

Tietosuoja-ase-
tuksen 
velvoitteiden 
täyttäminen 

Vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetuksen 
myötä tietosuojaan liittyy kohtalainen riski henki-
lötietojen käsittelijöiden osaamiseen, sähköisiin 
palveluihin sekä kunnan omien rekisterien osalta. 
Näihin liittyen on tehty yksityiskohtaisia riskiarvi-
oita ja riskien ehkäisysuunnitelmat. Riskinä on 
henkilötietojen asetusten vastainen ja huolimaton 
käsittely, joka johtuu usein osaamisen puutteista. 
Riskin ehkäisemiseksi jatketaan koulutuksia 
vuonna 2019. Sähköisiin palveluihin liittyen on laa-
dittu tietosuojaselosteet ja varmistetaan, että ne 
ovat ajantasaiset ja huolehditaan henkilöstön 
osaamisesta sekä selkeistä prosesseista 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Verkkokoulutus koko henkilökun-
nalle, työsuojeluvaltuutetun tuki 
sekä ohjeistus henkilöstölle. 
 

Pohjavesien  
pilaantuminen  

Tuusulassa on koko Keski-Uudenmaan vesihuollon 
kannalta tärkeitä pohjavesialueita sekä niihin liitty-
viä tekopohjavesilaitoksia, minkä vuoksi kunnalla 
on omaa aluettaan merkittävämpi vastuu pohjave-
den suojelussa. Kunnan keskeisin tapa edistää 
pohja-veden suojelua on sen ottaminen huomioon 
maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakenta-
misessa. Kunnassa toimii pohjavesialueiden 
seurantatyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan 
kunnanhallitusta. Tuusulassa on isoja pohjavesi-
alueita ja pohjavesien pilaantuminen on riski, 
jonka hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti 
töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden 
sekä kuntalaisten kanssa. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Pohjaveden pilaantuminen ja sen 
antoisuuden heikkeneminen ovat 
sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä 
että ulkoisia vahinkoriskejä. Yhdys-
kuntarakenteen tiivistyminen 
tärkeillä pohjavesialueilla vaarantaa 
pohjaveden puhtautta ja antoi-
suutta. 
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Pohjaveden suojelu ja siihen liittyvä 
hulevesien hallinta ovat maankäy-
tön suunnittelun keskeisiä 
suunnittelulähtökohtia ja yhdyskun-
tarakentamisen reunaehtoja.  
Kunta teettää kaikilta tärkeiltä poh-
javesialueilta geologiset 
rakenneselvitykset ja ylläpitää nii-
den ajantasaisia suojelusuunni-
telmia sekä teettää tarvittaessa 
pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja 
riskianalyysejä. Kunta on mukana 
Uudenmaan ELY-keskuksen koordi-
noimassa hankkeessa, jossa 
kehitetään eri kaavatasojen käyttö-
mahdollisuuksia pohjavesien 
suojelussa. 
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Taloudelliset riskit 
 
Riski ja sen  
merkittä-
vyys 

Hallintakeinot Riskien seuranta 1-8/2019 

Kuuden soten 
toiminnallisten 
ja taloudellis-
ten 
tavoitteiden 
saavuttaminen 

Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta 
Keski-Uudenmaan soteen on muutos, jonka käyn-
nistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa 
ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien 
yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yh-
dyspintarakenteiden ja toimintamallien luominen 
pienentävät riskiä.  Yhdyspintatyöskentelyn ja oh-
jausmallin rakentaminen, toimeenpano ja 
hiominen huomioiden asiakaskokemuksen ja pal-
veluiden sekä talouden näkökulmat. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Yhteistyön edellyttämä työpanos re-
sursoitava ja vastuutettava 
selkeästi. 
Vaikuttaminen Keusoten kanssa eri-
koissairaanhoidon 
kustannuskehitykseen. 

Kunnan velka-
taakka ja 
investoinnit 

Palveluverkkosuunnitelma ja 10 vuoden investoin-
tisuunnitelma palveluverkon kehittämiseksi. 
Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulutus, 
vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat.   

Riskin kehityssuunta:  
 
Isoja hankkeita on paljon. 
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Investointien priorisointi ja aikatau-
lutus. Rahoitus ja korkoriskien 
hallinta pitkäaikaisella varainhankin-
nalla. Tarkastellaan ulkoisten 
investointitahojen käyttöä ja vuok-
ramalleja uusissa toimitiloissa. 

Verorahoituk-
sen mahdolliset 
muutokset 

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit 
liittyvät etenkin verorahoituksen mahdollisiin 
muutoksiin sekä maakunta- ja sote-uudistukseen 
ja sen rahoitusratkaisuun.  Suurin osa kunnan tu-
lopohjasta perustuu verotuloihin ja 
valtionosuuksiin.  Hallintakeinoina kunnan veto-
voimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen sekä 
aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyn-
tään vastaaminen. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Profiloidaan millaisia asukkaita Tuu-
sulaan toivotaan ja määritellään 
tämän asiakaskunnan tarpeet ja toi-
veet suhteessa vetovoimaiseen 
asumisympäristöön. 

Laajan ja tehot-
toman 
palveluverkon 
kustannukset ja 
korjausvelan 
kasvu 

Toteutamme hyväksyttyä palveluverkkosuunnitel-
maa vuosille 2018 – 2028 ja tehostamme samalla 
tilankäyttöä. 
Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan 
kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennus-
ten myyntiä. 

Riskin kehityssuunta:  
 
Ei-keskeisiä kiinteistöjen ja raken-
nusten määrä on runsas.  
 
Kuvaus riskin hallintakeinoista: 
Palveluverkkosuunnitelman päivit-
täminen ja laajentaminen 
kattamaan kaikki kunnan toiminnot. 
Tilojen tehokas ja monipuolinen 
käyttö. Tarpeettomien kiinteistöjen 
kehittäminen ja realisoiminen. 
Kiinteistökannan kpl-määräinen ra-
dikaali vähentäminen tarpeen. 
Keskityttävä niihin toimitiloihin, 
joita todella tarvitaan.  
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TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY  

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asia-
kaslähtöisesti, taloudellisesti ja 
suunnitelmallisesti toimiva vuokratalo-
yhtiö. Palveluhenkisyys ja 
kehitysmyönteisyys sekä kiinteistö-
omaisuuden hyvä hoito takaavat 
tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset 
asiakassuhteet.  
 
Yhtiö tuottaa asiakkailleen kohtuuhintai-
sia, laadukkaita ja turvallisia 
asumispalveluja omarahoitteisesti ja 
kannattavasti. Yhtiön arvoja ovat elinvoi-
maisuus, vastuullisuus, 
kehityshakuisuus ja yhteistyö. 
 
Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja 
vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita sa-
moin kuin omistaa osakkeita ja 
arvopapereita sekä käydä sanotulla 
omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös 
harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoi-
mintaa sekä isännöintiä. 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-elokuussa 

 
1. Elinvoimaisuus 
 Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 

hakijaruokakuntaa saa asunnon: vapau-
tui 54 as 

 Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakenta-
mista 
-     Blenneri I, 24 as Jokelaan, valmistuu 
31.8.2019: valmistuminen on viimästynyt 
kuukauden verran 
-     Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, 
rakennustyöt alkavat 2018: Työmaa 
aloitettu 
      4/2019. 
-     Blenneri II, 30 as Jokelaan, raken-
nustyöt alkavat kesällä 2019: Aloitus 
8/2019. 
-     Tuusulan Kotipiha, 37 as Hyrylään, 
rakennustyöt alkavat keväällä 2019: 
Tonttivaraus 
       säilyy, mutta hanke eri muodossaan 
toteutetaan asuntomessujen jälkeen. 
-     Selvitetään tilaelementtirakentami-
sen mahdollisuus innovatiivisena  
 

 
ratkaisuna Kellokosken keskustan alu-
eelle: Selvitystyö aloitettu. 

 Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: 
Päivitys asuntorakentamisohjelman yh-
teydessä. 

 Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus 
taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla 
ja kunnan takauksilla: Toteutuu hank-
keittain. 

 Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. 
korjausvelan rahoittamiseksi: Toteutuu 
myöhemmin kuluvana vuonna. 

 Määritellään uudisrakentamisen laatu-
kriteerit elinkaariajattelun näkökulmasta: 
Uudis-rakentamisen suunnitteluohjeet 
/ laatukriteerit käsitelty hallituksessa 
1/2019.  
 

2. Vastuullisuus 
 Kustannustehokas ja tuottava käyttöta-

lous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti 
toimien sekä kiinteistöomaisuuden ar-
voa kehittäen eri keinovalikoimaa 
käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimin-
tana. 

 Vastuullinen rakennuttaminen, val-
vonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: 
Toteutuu jatkuvana toimintana. 

 Kiinteistökannan salkutus ja elinkaariar-
viointi: Toteutuu myöhemmin kuluvana 
vuonna. 

 Palvelukokonaisuuden arvoketjun mer-
kityksen korostaminen 
kumppanuusyhteistyössä ja palvelulu-
pausten pitäminen luottamuspääoman 
kasvattamiseksi: Jatkuvaa toimintaa, yh-
teiset palaverit mm. kiinteistöhuollon 
kanssa pidetty. 

 Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito 
ja säännöllinen seuranta kestävän kehi-
tyksen ja elinkaariajattelun pohjalta: 
Kulutusseuranta toteutuu kuukausittain.  
Leanheatin kanssa 
yhteistyötä laajennettu koko yhtiön kiin-
teistökantaan. 
 
 

3. Kehittyminen 
 Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittä-

misohjelman toteuttaminen: Toteutuu 
myöhemmin kuluvana vuonna. 
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 Asiakaspalvelun ja toiminnan virtavii-
vaistaminen (palvelukulttuuri, 
ammattimaisuus, verkostoituminen): 
Asuntotarkastuksissa otettu käyttöön 
Infomaatti mobiilidokumentoinnin työ-
kalut kuvalliseen mobiiliraportointiin, 
tiedonhallintaan ja viestintään. Virtavii-
vaistaa asukas-, huoltoyhtiö- ja 
korjausurakoinnin sekä henkilöstön yh-
teistyötä. 

 Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innova-
tiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan 
kehittämiseen ja edun valvontaan: Jat-
kuvaa toimintaa. 

 Uusien työtapojen käyttöönotto – säh-
köisten palveluiden lisääminen: 
Infomaatti, netin laajempi hyödyntämi-
nen. 

 Kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämi-
nen positiivisen julkisuuskuvan 
ylläpidolla: Jatkuvaa toimintaa. 

 Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemis-
keinojen selvittäminen: Selvitetään 
myöhemmin kuluvana vuonna. 
 

4. Yhteistyö 
 Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys 

yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: 
Yhtiön pääomarakenne uusittu. Jat-
kossa yhtiö toteuttaa 
uudisrakennushankkeet omin varoin. 

 Palvelumuotoilu osallistavan asukasyh-
teistyön kehittämiseksi: Aihetta koskeva 
raportti hallituksessa 3/2019 -  aikuis-
opiskelijan yhtiön käyttöön laatima 
opinnäytetyö Asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuden ja asukaskokemuksen 
kehittäminen.  Yhtiön taholla kehitystyö 

jatkuu. 
 Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivi-

nen asukas- ja viranomaisyhteistyö: 
Toteutunut jatkuvana toimintana. 

 Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito 
kaikkien osapuolien eduksi: Toteutunut 
jatkuvana toimintana. 

 Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuotta-
vuuden kehittäminen osallistavan 
yhteistyöskentelyn avulla (kehittämis-
prosessi): Työyhteisössä toteutettiin 
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehit-
tämisprosessi yhteistyössä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kanssa. 

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita: 
 käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,5 % 
 vaihtuvuus max 25 %: toteutui 18,3 % 
 tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 

0,07 €/m2/kk 
 vuokrasaatavat 31.12.2019 max 1,20 

€/m²: seuranta vuoden lopussa. 
 luottotappiot 31.12.2019 max 15 000 €: 

seuranta vuoden lopussa. 
 korjauskulut €/m²: toteutui 7,47 €/m2 
 lainamäärä €/asm²: toteutui 923 

€/asm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kiinteistönpidon tunnusluvut 

 2019 ta-
voite 2018   2017 2016 2015 2014 

Käyttöaste % 98,5 99,5 98,8 99,4 99,5 99,5 

Vaihtuvuus % 25 20,6  19,9 19,5 20,16 19,9 
Tyhjänäolo 
€/m²/kk 0,06 0,05 0,11 0,08 0,06 0,06 

Vuokrasaatavat  
per 31.12. €/m² 1,20 1,48 1,62 1,25 1,11 1,29 

Luottotappiot  
€ per 31.12. 

max 
15.000,- 

10.853,23 20.450,87 11.778,- 15.907,- 12.205,- 

Korjauskulut 
€/m² 29,00 21,87 27,20 22,98 33,69 25,86 

Lainamäärä 
€/asm² 990 991 974 970 991 943 
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Tunnusluvut TA 2019 TP 2018 TP 2017 
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut 
%  100 116,98 109,21 
Nettotulos  %  7,50   14,53 8,36 
Omavaraisuusaste % n. 15,0 7,6 5,8 
Suhteellinen velkaantuneisuus % 550 671 671 
Lainamäärä/kunnan asukas € 1100 1191 1158 

 
 
 

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO  

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Tuusulan kunnan ja seurakunnan 
yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö 
omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toi-
mitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi 
harjoittaa vuokraustoimintaa ja isän-
nöintiä.  
 
Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkoti, 
päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja 
seurakuntasali sekä kunnan ja seura-
kunnan yhteiskäytössä olevat 
nuorisotilat. 
Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-elokuussa 
  
Rakennusten tekninen ja toiminnallinen 
taso pidetään hyvänä 
 
- kiinteistönhoidon sopimustavoit-
teita ja niiden toteutumista seurataan ja 
vuosittain tehdään kiinteistökierros sekä 
pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuol-
lon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken 
- kunnossapitotyö painottuu enna-
koivaan huoltoon taloteknisten 
järjestelmien ja rakenteiden käyttökun-
non varmistamiseksi 
-    päiväkodin ilmanvaihdon parantami-
nen 
- asiakaspalaute käsitellään välittö-
mästi 
 
Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yh-
tiön ja kunnan / seurakunnan välillä 
 
- toimitaan yhteistyössä kunnan ja  
 

 
seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi 
kunkin osapuolen resursseja ja kump-
panuuksia 
- sähkösopimus uusittu 
- nuorisotilan jääkaappi ja liesi uu-
sittu 
- toimitaan julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden parantaminen –
hankkeen tavoitteiden mukaisesti 
 
Alkuvuosi on sujunut hallinnollisesti ja 
taloudellisesti suunnitelmien mukaan. 
Sisäilmatutkimukset on tehty mutta tu-
loksia ei ole vielä saatu. 
Sisäilmatutkimusten jatkamisesta ja uu-
sien tutkimusten laajuudesta päätetään 
yhdessä hallituksen ja terveystarkasta-
jan kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja 
(isännöinti) on vaihtunut 16.4.2019. Osa 
vaihtumiseen liittyvistä tehtävistä on 
vielä kesken. 
 
Sisäilmatutkimukset ovat vielä kesken.  
Tutkimuksia on jatkettu seurakunnan 
puolelle, jossa oireilua on ilmenny lä-
hinnä tiloissa, jossa on muovimatto. 
Tutkimukset ovat valmiit lokakuun ai-
kana. Hallitus kokoontuu seuraavan 
kerran lokakuun lopussa. Kokouksessa 
tutkija Paula Helmi esittelee sisäilmatut-
kimusraportin ja käydään läpi 
mahdolliset jatkotoimenpiteet. Talou-
dellisesti kuluva vuosi on mennyt 
suunnitelmien mukaan. 
 
Kiinteistön rakennusten julkisivujen 
puuosien maalausta ja viheralueiden 
perusparannusta suunnitellaan vuo-
delle 2020.    
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KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO  

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan 
kunta ja Tuusulan seudun vesilaitos-
kuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu 
yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kun-
nantaloa, jossa toimii 
vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uu-
denmaan Musiikkiopisto. 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa 

 
Rakennuksen tekninen taso pidetään 
hyvänä. Kiinteistönhoitoa seurataan ja 
huollon kanssa järjestetään vuosipala-
veri. Tilakeskuksen kanssa taannoin 
laadittu huoltosopimus päivitetään tai 
vaihtoehtoisesti huolto kilpailutetaan. 
Toimitaan hyvässä yhteistyössä kiinteis-
tössä toimivien tahojen kanssa. 

 
Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tar-
peen mukaisesti. Yleisesti korjaukset 
pyritään toteutta-maan tulorahoituk-
sella. Teetätetään kattorakenteiden  

 
 
kestävyystutkimukset. Ennakoimatto-
miin korjauksiin varaudutaan 
talousarviossa.   
 
Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien 
mukaan sekä hallinnollisesti että talou-
dellisesti. Kuluvalle vuodelle 
suunniteltuja kattorakenteiden kestä-
vyystutkimuksia ei ole vielä tilattu.  
Yhtiön toimitusjohtaja (isännöinti) on 
vaihtunut 16.4.2019. Osa vaihtumiseen 
liittyvistä tehtävistä on vielä kesken. 
 
Kiinteistön parkkipaikalle on tehty pieni 
perusparannus kesän aikana. Lajittelu-
aseman puoleisella autojen 
kääntöpaikalla osa asfaltista on uusittu. 
Kulut on maksettu hoitobudjetista. 
Muilta osin työt ovat olleet pienempiä 
ylläpitoa ja siivousta. Yhteistyö tilakes-
kuksen kanssa toimii hyvin.  Ei 
merkittäviä poikkeamia talousarvioon 
nähden.   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Tunnusluvut TA 2019 TP 2017 TP 2016 

Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %  100 125,2  116,6 
Liiketulos/poistot %  15,0  16,5 54,4 
Omavaraisuusaste % 99,0   98,2  98,7 
Suhteellinen velkaantuneisuus % 10,0  14,3 9,9 
Lainamäärä/asukas € 0  0       0 
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KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS  
Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Yhtiön omistaa Tuusulan kunta. Yhtiö 
omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan  
liike- ja toimistokiinteistön, joka puretta-
neen 5-10 vuoden aikajänteellä 
kaavoituksen valmistuttua. 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen    
tammi-elokuussa 

 
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus on  
 
 

 
 
vapaaehtoisessa selvitystilassa yhtiön 
purkamista varten.  
Selvitysmiehenä toimii Risto Heikkilä 
Keravan Kiinteistöpalvelu Oy:stä. 
 
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen 
isännöinti on siirtynyt yhtiön ainoalle 
osakkeenomistajalle Tuusulan kunnalle 
1.8.2019 alkaen. Kiinteistö tontteineen on 
siirtynyt kunnalle jako-osuutena. Kiin-
teistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen 
lopputilitys tehdään syyskuun alussa 
2019 ja yhtiö lopetetaan.

 
 

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS  

 Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.  
 
Toiminta-ajatus ja tehtävät  
 
Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelu-
keskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa si-
jaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa 
Koy Riihikallion Palvelukeskuksen kort-
telialueella tontteja. Yhtiön toiminta-
ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä 
tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuok-
rata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.  
 
Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa  
Tavoitteena vuonna 2019 on saada 
kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina 
käypään vuokratasoon sekä saada 
myytyä yhtiön  
 
 

 
tontti käypään markkinahintaan. Ta-
voitteena on pitää vuokralaiset 
tyytyväisiä tiloihinsa, ensimmäisellä 
vuosikolmannekselle vuokratilojen 
käyttöaste on ollut 100 %.    
 
Palvelutarjonnan kehittäminen palve-
lukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo 
kaivattuja palveluita Riihikallioon.  
Tämä helpottaa palvelukeskuksen 
asukkaiden elämää ja lisää alueen 
sekä palvelukeskuksen houkuttele-
vuutta.    
 
Tontin myyntiin kohdistuvia neuvottelut 
jatkuvat. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat 
toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 
aikana. 
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TUUSULAN TENNISKESKUS 
OY  

 
Perustettu vuonna 1979, kunnan 
omistusosuus 52,6 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Tenniskeskuksen tarkoituksena on jär-
jestää Tuusulassa hyvät ja edulliset 
harrastusolosuhteet tenniksen, sulka-
pallon, squashin, pöytätenniksen ja 
salibandyn pelaajille. 
 

 

 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-
elokuussa 

Tavoitteena vuonna 2019 on pitää yh-
tiön taloudellinen tilanne edelleen 
hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpi-
tää hyvää tuntimyyntitasoa ja kehittää 
uusia palveluita. Kiinteistön ja laitteisto-
jen kuntoa pidetään yllä ja hyvässä 
kunnossa huolellisesti.  
Toiminta sekä taloudellinen tilanne ovat 
olleet tavoitteiden mukaista tammi-elo-
kuussa. Kesän 2019 ns. itsepalveluajan 
tuntimyynti verrattuna vuoteen 2018 oli 
lähes kaksinkertainen. 

 

TUUSULAN JÄÄHALLI OY  
Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 % 
Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekko ry, Tuusula Ringette ry ja  
Tuusulan Luistelijat ry. 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jää-
hallia ja tuottaa jääurheiluseuroille 
hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuot-
taa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja 
pyrkii olemaan kannattava ja omara-
hoitteinen. 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-elokuussa 

Jäähalli antaa mahdollisuuden laaduk-
kaaseen jääurheiluharrastustoimintaan 
Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti 
nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan 
edellytyksiä 
 
Käyttöasteen tavoita 95% myytyjä vuo-
roja hyvältä jääajalta saavutettiin 

keväällä. Uusi keväällä päätetty jääajan-
jako, jään myynnin perusteet hinnoittelu 
pienensivät käyttöasteen 80%.  Iltavuo-
rojen, viikolla arkipäivien ja lauantai 
iltapäivän osalta menetettiin muutamia 
asiakkaita.  Jäähallin jäätunnin hinta on 
kilpailukykyinen alueen muihin jäähal-
leihin verrattuna. 
 
Jäähalli pidetään hyvässä toimintakun-
nossa. Runsasluminen talvi aiheutti 
kolmen vuorokauden käyttökatkon kat-
tolumitöiden takia. Kesäajan korjaukset 
ja huoltotyöt tehtiin kesäkauden huol-
tosesongin aikana. 
 
Hallissa alkoi normaalit vakiovuorot 
29.7.2019 

 
 
 

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY  

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa 
jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja 
monille erilaisille harrastajille Tuusulan  

 
 
Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- 
ja yleisöliikunnan.  
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Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa                            
Alkuvuosi 2019 toiminta ja talous ovat 
toteutuneet suunnitellusti. Kesällä 2019 

tehtiin huoltoja ja korjauksia. Syyskau-
den vuorot alkoivat 12.8. 2019.   
 
 

 

 
TUUSULAN TEKONURMI OY  

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 
2006 perustettu osakeyhtiö, jonka 
omistavat Tuusulan kunta ja Tuusulan 
Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö 
on Tuusulan kunnalla. Yhtiön liiketoi-
minta on Tuusulan urheilukeskukseen 
rakennetun lämmitettävän tekonurmi-
kentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön 
asiakkaita ovat alueella toimivat jalka-
palloseurat. Tuusulan Palloseura ry on 
yhtiön suurin asiakas. 
 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa 

 
Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitus piti 
alkuvuodesta 2019 kokouksen, jossa 
asetettiin tavoitteita kuluvalle jalkapal-
lokaudelle. Tavoitteena oli muun 
muassa tekonurmialueen perusteelli-
nen huolto, joka sisältää esimerkiksi 
kentän reikien paikkausta, maaliverkko-
jen korjausta, mainostaulujen kiinnitystä 
sekä pikkumaalien ja pujottelukeppien 
korjausta. Osa maalien renkaista kaipaa 
myöskin huoltoa. Pienten korjaustöiden 
lisäksi kentälle tulisi lisätä uusi kerros 
kumirouhetta. Muita tavoitteita oli uu-
den toimitusjohtajan valinta ja 
yhteystietojen päivittäminen. Kaikista 
tärkein tavoite oli yhtiön talouden elvyt-
täminen ja uuden hinnaston 
vahvistaminen ja käyttöönotto.   
 
Talven aikana kentän pinnalle syntyi au-
rauksesta johtuen pari reikää, jotka 
paikattiin Saltexilta saadun erikoismaton 
avulla huhtikuussa. Maaliverkkoja on 
korjailtu kevään aikana ja irronneet mai-
noskyltit kiinnitetty säännöllisesti 
tammi-huhtikuussa. Yhtiö investoi uusiin 
kulmalippuihin tammikuussa, sillä tal-
vella alkaneet sm-karsinnat vaativat  

 
 
lippujen käyttöä virallisissa peleissä. 
Pikkumaalien kehikoiden hitsaustyö ja 
isojen maalien renkaiden korjaaminen 
on aloitettu huhtikuussa.  
 
Helmikuussa 2019 vahvistettiin uusi hin-
nasto talouden elvytystoimenpiteenä. 
Kesäkauden ja talvikauden hinnasto säi-
lyivät ennallaan, mutta jatkossa 
talvikausi käsittää aiemman rospuutto-
kauden. Toimitusjohtajaksi päätettiin 
valita Tom Turnbull-Smith 1.3.2019 al-
kaen. Hän vastaa yhtiön operatiivisesta 
toiminnasta (myynti, laskutus ja ostolas-
kujen maksaminen) yhdessä Niina 
Kiven kanssa. Uusi toimitusjohtaja on 
päivittänyt yhtiön ja sen hallituksen yh-
teystiedot ja uudet jäsenet 
rekisteriyhdistykselle.  
 
Merkittävin hanke keväällä 2019 oli ken-
tän syväpuhdistus, uuden rouheen 
lisäys, kuohkeutus ja tasoitus. Huoltotyö 
toteutettiin huhtikuun alkupuolella en-
nen jalkapallon piirisarjojen 
käynnistymistä. Hanke kilpailutettiin 
maaliskuussa, ja kustannukset pysyivät 
määrätyn budjetin sisällä. Kesän 2019 
toiminta ja talous ovat toteutuneet 
suunnitellusti ja kentän käyttöaste on 
ollut hyvä. Kentällä järjestettiin muuta-
man vuoden tauon jälkeen iso 
jalkapalloturnaus sekä yksityinen yritys-
tapahtuma kesän aikana. Kentällä on 
tehty huoltotoimenpiteitä verkkojen, 
maalikehikoiden ja valaistusten suh-
teen. Syväpuhdistus ja uuden 
kumirouheen lisääminen ovat kerän-
neet kehuja ja pinta on hyvin 
kilpailukykyinen alueen muihin tekonur-
miin verrattuna. Syyskauden toiminta 
vuorojen ja hinnaston osalta käynnistyy 
syyskuun lopulla. 
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TUUSULAN KANSANOPISTO OY  

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %. 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omis-
tama yhtiö on vuokrannut tilansa 
Keudan Pekka Halosen akatemialle. 
Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omista-
mistaan rakennuksista (historiallinen 
puinen päärakennus rakennettu vuonna 
1908).  

 

 
Tavoitteet vuonna 2019 ja niiden 
toteutuminen tammi-elokuussa 
 
Vuokrasopimuksen jatkoneuvottelut 
Keudan kanssa ovat edistyneet. Suunni-
tellut remontit eivät toteutuneet 
täysimääräisinä vuokrasopimusneuvot-
telujen viivästymisestä johtuen. 

 
 

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS  
Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 % 

Toiminta-ajatus ja tehtävät 

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toi-
minta-ajatuksena on vuokrata ja 
hallinnoida omistamansa kiinteistön toi-
mitiloja päiväkoti Pellavan, 
perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusu-
lan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä 
on huolehtia käytönaikaisesta ylläpi-
dosta, kiinteistönhuollosta ja 
kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tar-
peet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa 

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytön-
aikaisesta huollosta ja ylläpidosta 
huolehtiminen energia-tehokkuus-, 
ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat 
huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi to-
dettuja toimintatapoja noudattaen. 
 
Yhtiön käyttötili on siirretty Nordeasta 
Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin. 
 
Vuokralaisen Tuusulan kunnan varhais-
kasvatuksen esittämä vahingonkorvaus 
on käsitelty hallituksessa ja laitettu 
maksuun toukokuussa 2019.  Korvauk-
sen yhteissumma on 135.761,64 euroa.  
 
Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön kor-
jauskustannusten, vuokranmenetyksen  
 
 

 
 
ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudelli-
sen vahingon korvaamisesta, ovat vielä 
kesken. 
  
Asianajaja Jarmo Asikainen toimii asian-
tuntijana yhtiön YIT:lle esittämässä 
korvausvaatimuksessa. 
 
Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän ko-
kouksia on pidetty säännöllisesti. Tilojen 
käyttäjien oireilua seurataan edelleen. 
Seurataan myös sitä, että keskittyykö 
oireilu tiettyihin tiloihin? 
 
YIT:lle lähetetyn korvausvaatimuksen 
käsittely on vielä kesken.  Vahingonkor-
vaukseen liittyvä neuvottelu pidettiin 
kesäkuussa.  Kiinteistö Oy:n avustajina 
neuvotteluissa toimivat asianajaja 
Jarmo Asikainen ja insinööri, kuntotar-
kastaja Antti Heimlander. 
 
Viimeisimpien tietojen mukaan oireilua 
on ollut edelleen mutta lähinnä päivä-
kodin toisessa kerroksessa Möröt- 
ryhmätilassa.  Seurakunnalle vuokra-
tuissa tiloissa on oireiltu myös. Loppu 
vuoden aikana Kiinteistö Oy liitetään 
IISY-FRESSI järjestelmään yhteistyössä 
tilakeskuksen kanssa. 
 
Kuluvan vuoden taloutta rasittaa var-
haiskasvatukselle maksettu 
vahingonkorvaus. Muilta osin olemme 
hyvin budjetissa. 
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KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA  
Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %  
 
Toiminta-ajatus ja tehtävät  

 
Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota 
kiinteistö, josta käsin pystytään takaa-
maan kansalaisten turvallisuus, 
tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta 
ja ennaltaehkäiseminen. 
Yhtiö on rakennuttanut paloasemara-
kennuksen, joka otettiin vastaan 

28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokra-
laiseksi Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tu-
lee Tuusulan VPK. 
Paloasemarakennuksen kustannusarvio 
on 9,4 milj. euroa.  
 
 

Tavoite saada käyttäjien tarpeeseen toi-
minnallisesti ja laadullisesti hyvin 
soveltuva rakennuskokonaisuus toteu-
tui suunnitellusti.  Rakennus otettiin 
vastaan kesäkuun 2017 lopulla ja varsi-
naisesti käyttäjät muuttivat kiinteistöön 
elokuussa.   
 
Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen 
tammi-huhtikuussa  
 
2. vuoden takuukokous pidetään 
22.8.2019, jossa takuuajan virheet ja 
puutteet tullaan kirjaamaan korjatuiksi.  
Mikäli kaikki virheet ja puutteet on kor-
jattu, tullaan rakennusajan jälkeisen ajan 
vakuudet vapauttamaan. 
 
Talouden suhteen tavoitteet ovat toteu-
tuneet suunnitellusti ja toinen 
vuosikolmannes on sujunut suunnitel-
lusti.    
Hoitopuolen vuokrat ovat riittäneet kiin-
teistön hoitokulujen kattamiseen ja 
pääomapuolen tuotoilla katetaan laino-
jen lyhennykset ja korot suunnitellusti.    
 
Tavoitteet tammi-elokuulta ovat toteu-
tuneet siis suunnitellusti eli käyttäjillä on 
toiminnallisesti ja laadullisesti hyvä pa-
loasema ja kansalaiset voivat olla 
rauhallisin mielin, koska heille pystytään 
takaa- maan turvallisuus tulipalojen ja 
muiden vahinkojen torjunnalla ja ennal-
taehkäisemisellä.   
 
Tavoitteena tarjota ja ylläpitää laadukas 
ja nykyaikainen paloasema. 
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Osavuosikatsaus II 2019 

Vesihuoltoliikelaitos 
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Vesihuoltoliikelaitos 
Vastuuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja  
Jukka Sahlakari 
 
 
Tiiviste olennaisista tapahtumista:  

Toinen vuosikolmannes sujui vedenkäytön 
osalta alkuvuoden mukaisesti. Jätevesiä joh-
dettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdis-
tamolle viimevuoden tapaan eli selvästi nor-
maalivuotta vähäisemmin. Vesijohtovuotoja oli 
alkuvuodesta viime vuotta enemmän, 22 kpl 
(14). Suurin osa oli meidän runkojohdoissa. 
Näissä vesijohtovuodoissa on nousevana tren-
dinä/syynä putken ikä, joka indikoi saneeraus-
velan kasvua. Jäteveden ylivuotoja ei ole ta-
pahtunut alkuvuoden aikana. 
 
Merkittävimpiä käynnissä olevia investointi-
kohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, 
Pataljoonantie sekä Aropelto. Työt etenevät 
aikataulun mukaisesti. Nämä työt meille to-
teuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. 
Tämän vuoden saneerauskohteista Rantatien 
alue alkoi elokuussa ja Etelärinteen alue on 
suunniteltu alkavaksi syyskuussa. 
 
Henkilöstön kehityskeskustelut pidimme maa-
lis- ja huhtikuussa. 
 
Vuositavoitteet 
 
” Asiakkaiden tonttijohtojen saneeraus” – vuo-
sitavoite on hyvässä vauhdissa. Olemme tie-
dottaneet asiakkaita heidän vastuurajoistaan 
kunnan Tuusula rakentaa -tiedotteessa. Seu-
raavaksi mietimme kannustimia tonttijohtojen 
saneeraustoimintaan. 
 
” Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi 
uuden henkilöresurssin myötä”-vuositavoite 
on henkilöresurssin hakuvaiheessa. Myöskään 
toinen hakukierros ei tuottanut toivottua tu-
losta, joten tämän tavoitteen toteuttaminen 
siirtynee ensivuoteen. 
 

 
 
 
 
Arvio loppuvuoden kehityksestä 
 
Jatkamme investointiohjelman mukaista toi-
mintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän, Patal-
joonantien, Lahelanpelto II:n, Aropellon ja Pel-
lavanmäentien alueiden rakennuttamista yh-
dessä kunnallistekniikan rakentamisyksiön 
kanssa. Rantatien ja Etelärinteen saneeraus-
työmaat pyritään saamaan valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä. Rakentamisen arvioidaan 
pysyvän aikataulussa ja budjetissa. 
 
Investoinneista jää käyttämättä n. 100 000 € 
Kellokoskelta Omenalahdentien alueelta ja 
muut kohteet osiosta 400 000 €, lähinnä sa-
neerauksen osiosta. 
 
Saneerauksen henkilöresurssin työnkuvan uu-
delleen arviointi ja haku ovat loppuvuo-
den/tulevan alkuvuoden ohjelmassa. 
 
Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien 
kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka 
olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden 
ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. 
Kannustamme kuntaa laatimaan hulevesien 
hallinnan periaatteet ja työnjaon sekä saattaa 
nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä 
tämän vuoden aikana. 
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Indikaattorit 
 

 
 

 
 
 
Investoinnit 
 
 TA 2019  Ennuste Tot. 31.8.

Menojen erittely alueittain

Etelä-Tuusula -2 400 000 -2 400 000 -1 204 929

Jokela

Kellokoski -600 000 -500 000 -22 045

Muut kohteet -1 100 000 -700 000 -66 711

Tietokoneohjelmistot -22 056

Menot -4 100 000 -3 600 000 -1 315 741

 Tulot

Liittymismaksut 800 000 900 000 761 039

Nettomeno -3 300 000 -2 700 000 -554 702

 
 
 
 
  

VESIHUOLTOLAITOS TP 2016 TP 2017 TA 2018

Tot. 

31.8.18 TP2018 TA 2019

Tot. 

31.8.19

laskutettu vesi m³ 1 853 903 1 875 275 1 886 462 1 234 571 1 892 565 1 950 000 1 269 687

€/m³ 1,37 1,37 1,35

käyttömaksu 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

vesijohtoverkoston pituus km 352 357 388 364 392

mittaamaton vesi % 17 18 14 15
laskutettu jätevesi m³ 1 884 058 1 866 875 1 876 210 1 195 991 1 937 308 1 900 000 1 233 468

€/m³ 1,38 1,49 1,45

käyttömaksu 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

jätevesiverkoston pituus km 353 362 384 372 388

sadevesiverkoston pituus 140 143 144 150 146

vuotovesi% 38 44 30 43

Saneeraus

vesijohto m 580 1 075 500 0 0 500 0

jätevesiviemäri m 2 798 5 333 3 000 0 0 3 000 0

jätevesipumppaamo-/kaivo kpl 2/71 5/140 2/50 0/0 0/0 2/50 0/0

henkilöstömäärä 16 16 17 16 16 17 16
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Talouden seuranta 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio

(käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste

€1 000 8/2019 / MTA* 8/2018 / TP 2018 MTA 2019* 2019 / MTA* TA 2019** / TA** 2018 / TP 2018

Toimintatuotot 4 388 62,8% 4 099 56,9% 6 991 7 191 102,9 % 6 991 102,9% 7 201 99,9%

Myyntituotot 4 351 62,5% 4 003 55,8% 6 958 7 158 102,9 % 6 958 102,9% 7 171 99,8%

Maksutuotot 28 92,5% 8 39,6% 30 30 100,0 % 30 100,0% 21 143,1%

Muut toimintatuotot 10 385,2% 87 917,7% 3 3 100,0 % 3 100,0% 10 26,3%

Valmistus omaan käyttöön 3 9,2% 54 54 100,0 % 54 100,0% 30 182,8%

Toimintakulut -2 334 57,1% -2 262 62,4% -4 091 -3 991 97,6 % -4 091 97,6% -3 628 110,0%

Henkilöstökulut -616 62,5% -586 65,0% -985 -985 100,0 % -985 100,0% -902 109,2%

Palvelujen ostot -960 54,7% -862 63,3% -1 753 -1 653 94,3 % -1 753 94,3% -1 362 121,4%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -657 54,7% -727 59,1% -1 202 -1 202 100,0 % -1 202 100,0% -1 230 97,7%

Muut toimintakulut -101 67,0% -87 65,2% -151 -151 100,0 % -151 100,0% -134 112,8%

Toimintakate 2 055 69,6% 1 839 51,0% 2 954 3 254 110,2 % 2 954 110,2% 3 603 90,3%

Rahoitustuotot ja -kulut 1 -0,2% 1 -0,2% -488 -488 100,0 % -488 100,0% -486 100,3%

Vuosikate 2 056 83,3% 1 840 59,0% 2 466 2 766 112,2 % 2 466 112,2% 3 117 88,8%

Poistot ja arvonalentumiset -1 139 67,9% -1 029 66,0% -1 678 -1 678 100,0 % -1 678 100,0% -1 560 107,5%

Tilikauden tulos 916 116,2% 811 52,1% 789 1 089 138,0 % 789 138,0% 1 556 70,0%

Tilikauden yli-/alijäämä 916 116,2% 811 52,1% 789 1 089 138,0 % 789 138,0% 1 556 70,0%
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
Palvelualue 
Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja 
Risto Mansikkamäki 
 
 
Olennaiset tapahtumat tammi-elokuu 2019 
 
Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyi vuoden 
2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Samalla 
ympäristökeskuksen vastuulle siirtyi myös Jär-
venpään alueella toteutettavan Hulevedet hal-
tuun - Loutinoja kuntoon -kärkihankeen va-
luma-alueen karttatarkastelut ja veden laadun 
seurantoihin osallistuminen. 
 
Ympäristökeskus on jatkanut keväällä 2018 
käynnistynyttä maatalouden vesiensuojelu-
hanketta VILKKU Plus, jonka yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on toteuttaa maanviljelijöiden neu-
vontaportaali.  VILKKU Plus –hankkeeseen 
osallistuvat ympäristökeskuksen sopijakun-
nista Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.  
 
Ympäristökeskuksen terveysvalvonnan ja 
eläinlääkintähuollon palveluyksiköt ovat jatka-
neet Uudenmaan maakunnan muiden ympä-
ristöterveydenhuollon viranomaisten kanssa 
maakunnallisen yhteistyön kehittämistä sote- 
ja maakuntauudistuksen kariutumisesta huoli-
matta. Terveysvalvonnan palveluyksikössä on 
lisäksi otettu käyttöön uusi, valtakunnallinen 
ympäristöterveydenhuollon keskitetty toimin-
nanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä (VATI). 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsit-
teli loppuvuodesta 2018 Focus-alueen maan-
rakentamista edellyttävät luvat ja antoi alku-
vuodesta 2019 Vaasan hallinto-oikeudelle lau-
suntonsa niistä tehtyihin valituksiin. 
 
Ympäristökeskus on alkuvuodesta 2019 käynyt 
kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien 
sopijakuntiensa kanssa. 
 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vietti 10-
vuotisjuhlaansa 1.4.2019 järjestämällä juhlase-
minaarin vesiturvallisuuden riskeistä ja mah-
dollisuuksista. 
 
Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-elo-
kuussa 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toi-
mintaa vuonna 2019 ohjaavat seuraavat ympä-
ristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoit-
teet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toi-
minnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitel-
massa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat 
ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia. 
 
 
Ympäristökeskuksen hallinto (18313001) 
Palveluyksikkö  
Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja 
Risto Mansikkamäki 
 
Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomi-
oon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ym-
päristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä 
on helppo asioida. (palvelusitoumus) 
1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 

toiminta on järjestetty ottamalla huomioon 
toimintaympäristön muutokset, viran-
omaisvelvoitteet, sopijakuntien palvelu- ja 
yhteistyötarpeet sekä asiakkuuksien koko-
naisvaltainen hallinta. 

Mittari: 
− Vuoden 2019 aikana on selvitetty sote- ja 

maakuntauudistuksen, ympäristökeskuk-
sen viranomaistehtävien toimivuuden sekä 
asiakkuuksien hallinnan vaikutukset ympä-
ristökeskuksen toiminnan organisointiin ja 
resursointiin niin, että tarvittavat muutokset 
voidaan tehdä hallitusti ja oikea-aikaisesti. 

− Seuranta: Vireillä olleen sote- ja maakunta-
uudistuksen kariuduttua ympäristökeskus 
varautuu kehittämään toimintaansa nykyi-
sen palvelukokonaisuuden puitteissa. Ym-
päristökeskus tulee tästä huolimatta käy-
mään kuluvan vuoden aikana lävitse kaikki 
palveluyksikkönsä toiminnan organisoinnin 
ja resursoinnin näkökulmasta. Ympäristöval-
vonnan palveluyksikköä koskeva selvitys 
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voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2020 ta-
lousarvioesityksessä. 

 
Ympäristövalvonta (18313101) 
Palveluyksikkö   
Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Ka-
tariina Serenius 
  
Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus) 
2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehok-

kaita, tehtävät on riskiperusteisesti priori-
soitu ja käytössä on tehokkaat työkalut. 

Mittari: 
− Valvontasuunnitelmaan sisältyvän riskipe-

rusteisen priorisointijärjestelmän toimi-
vuutta arvioidaan ja siihen tehdään tarvitta-
essa parannuksia vuoden 2019 loppuun 
mennessä. 

− Seuranta: Työ on vasta alkamassa. 
 
Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yh-
teistyöhakuisesti. (palvelusitoumus) 
3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyö-

dyntää sähköistä asiointia. 
Mittari:  
− Sähköisesti toimitettujen hakemusten 

määrä. 
− Seuranta: Lupapisteessä on alkuvuonna tul-

lut vireille 15 hakemusta. Viime vuonna sa-
maan aikaan vireille oli tullut 12 hakemusta. 
 
 

 
Ympäristönsuojelu (18313201) 
Palveluyksikkö 
Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Ta-
pio Reijonen 
 
Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja 
monella osa-alueella ympäristön tila on parantu-
nut. (toiminnallinen päämäärä) 
4. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edis-

tää kuntien ja muiden toimijoiden ympäris-
tövastuullista toimintaa. 

Mittari: 
− Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kan-

nustetaan Keski-Uudenmaan ympäristö-
palkinnolla. 

− Jatketaan Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä 
maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudel-
lamaalla (VILKKU Plus) -hanketta Tuusulan-
järven valuma-alueella, Mäntsälässä ja 
Nurmijärvellä. 

− Seuranta: Ympäristöpalkinto jaetaan maail-
man ympäristöpäivänä 5.6.2019.  
VILKKU Plus- hanke on käynnissä hankeoh-
jelman mukaisesti. 

 
Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti il-
mastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeu-
tumiseksi. (toiminnallinen päämäärä) 
5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan 

hiili-neutraali vuoteen 2050 mennessä. Alu-
een ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % 
vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä. 

Mittari: 
− Ympäristökeskuksen johdolla laaditaan 

KUUMA-seudulle hyväksyttäväksi uusi päi-
vitetty ilmasto-ohjelma vuoteen 2035 asti. 
Tavoitteena on vähentää seudun kasvihuo-
nekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2035 men-
nessä. 

− Julkaistaan Ilmastokatsaus 2018, joka seu-
raa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien 
ilmasto-työn etenemistä sekä päästö- ja 
energiasäästötavoitteiden toteutumista. 

− Seuranta: KUUMA-seudun uusi ilmasto-oh-
jelma sekä Ilmastokatsaus 2018 valmistuvat 
syksyllä 2019. 

 
Terveysvalvonta (18313301) 
Palveluyksikkö   
Vastuuhenkilö: vs. terveysvalvonnan päällikkö 
Jaana Niemi-Aro 
 
Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimin-
taansa ja eritystilannevalmiuttaan sekä työnteki-
jöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (pal-
velu-sitoumus) 
6. Terveysvalvonnan tulosyksikkö kehittää 

aktiivisesti valtakunnallisesti yhdenmu-
kaista ympäristöterveydenhuollon viran-
omaistoimintaa. 

Mittari:  
− Terveysvalvonta ottaa käyttöön uuden val-

takunnallisen Vati-asiakastietojärjestelmän 
vuonna 2019. 
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− Seuranta: Vati-asiakastietojärjestelmä on 
otettu käyttöön. 

 
Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus) 
7. Terveysvalvonnan suunnitelmallinen val-

vonta on tehokasta. 
Mittari: 
− Valvontasuunnitelman mukaisista tarkas-

tuksista tehdään vähintään 85 % ja kaikkiin 
kohteisiin, joissa havaintaan elintarviketur-
vallisuutta vaarantavia epäkohtia, tehdään 
seurantatarkastus. 

− Seuranta: Vati-asiakastietojärjestelmän 
käyttöönotto on hidastanut suunnitelmalli-
sen valvonnan toteutumista alkuvuodesta.  

 
Eläinlääkintähuolto (18313401) 
Palveluyksikkö 
Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö 
Maija Kallioniemi 
 
Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimin-
taansa ja eritystilannevalmiuttaan sekä työnteki-
jöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (pal-
velu-sitoumus) 
8. Eläinlääkintähuollon tulosyksiköllä on hyvät 

valmiudet sote- ja maakuntauudistuksen 
läpivientiin omassa toiminnassaan. 

Mittari:  
− Asiaa käsitellään eläinlääkintähuollon yk-

sikkökokouksissa vuonna 2019 ja valmiste-
lussa tarvittavat aineistot toimitetaan 
ajoissa maakunnan valmisteluorganisaa-
tion käyttöön. 

− Seuranta: Ennen maakuntahankkeen kaatu-
mista on toimitettu tarvittavat aineistot val-
misteluorganisaatiolle ja asiaa on käsitelty 
eläinlääkintähuollon yksikkökokouksissa. 
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MAASEUTUTOIMI 
 
Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintaso-
pimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon 
järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järven-
pään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, 
Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yh-
teistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla 
nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallin-
topalvelut.  
 
Vuosi 2019 on yhteistoiminta-alueen seit-
semäs toimintavuosi. Maaseutuvirasto on 
asettanut yhteistoiminta-alueille palveluta-
voitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palve-
lutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja 
Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksaja-
virastosopimuksessa. Paperilomakkeiden 
käsittely työllistää hallintoa huomattavasti 
sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka 
vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on 
yksi toiminnan tavoitteista. 
 
Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteu-
tuminen tammi-elokuussa 

 
Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen 
tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. 
Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteis-
työssä alueella toimivan tiedotus- ja koulu-
tushankkeen kanssa. Vuosittain asiakkaat 

ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivi-
sesti. 

Vuonna 2019 tukihaku päättyi 17.6. Sähköi-
sen hakemuksen tukihaussa palautti 91,5 % 
tiloista (2018 90,7 %). Viljelijöitä on aktiivisesti 
kannustettu käyttämään sähköistä palvelua 
ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on an-
nettu sekä puhelimitse, että paikan päällä 
toimistolla. Toimistolla on käytössä asiakas-
piste, jossa on tietokone vapaasti asiakkai-
den käytössä. 
 
Tukihaun aikaan touko-kesäkuussa 2019 
järjestettiin asiakaspalvelua reilun kolmen 
viikon ajan Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja 
Tuusulassa vastaamaan näiden kuntien 
asiakaspalvelutarpeeseen.   
 
Maaseutuvirasto on asettanut maksajaviras-
tosopimuksessa yhteistoiminta-alueille pal-
velutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteu-
tumista. Yhteistoiminta-alueet toimittavat 
Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen 
maksajavirastotehtävien suorittamisesta 
edellisen varainhoitovuoden osalta. 
 
Kuluvalle vuodelle ei ole suunniteltu erityisiä 
hankintoja. Ei merkittäviä poikkeamia talous-
arvion toteutumisessa. Tilinpäätösennuste 
on talousarvion mukainen. 
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HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT 
 

Palveluyksikkö   

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkyn-
mäki 

Olennaiset tapahtumat tammi-elokuussa 

Tulosyksikkö toimii uusitulla nimellä ja 
vain yleiseen edunvalvontaan keskitty-
neellä tehtävällä talous- ja velkaneuvon-
nan siirryttyä oikeusaputoimistolle ja so-
siaali- ja potilasasiamiehen tehtävien 
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.   

Yleisen edunvalvonnan henkilöresurssi 
kasvoi vuoden alussa johtavan yleisen 
edunvalvojan viralla. Tarkastelujakson ai-
kana yksikössä on henkilövaihdosten jäl-
keen aloittanut kaksi edunvalvontasih-
teeriä. 

Tavoitteet ja mittarit 

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa 
niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka 
eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, pois-
saolon tai muun syyn vuoksi voi itse pi-
tää huolta taloudellisista asioistaan (Laki 
holhoustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa 
toimitaan siten, ettei päämiehille synny 
ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyk-
siä edunvalvojan tehtävän alettua.  

 Yleisen edunvalvonnan palvelua tuote-
taan Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, 
Pornaisten ja Tuusulan asukkaille oi-
keusministeriön alaisen Etelä-Suomen 
oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa 
voimassa olevan ostopalvelusopimuk-
sen perusteella.  

 Mittarit:  

 Päämiesten määrä / henkilötyövuodet 
(tehokkuus)  

1. Maistraatin suorittamat tilintarkastukset  
 
 

 
 
 

2. Päämiesten antama palaute ja asioiden 
seuranta. 
 

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 30.8.2019 oli
815 (arvio 825/12/2019). Päämiesten
määrä on ollut lievässä kasvussa ja aset-
taa yksikön toimintakyvylle ja resurssien
täysipainoiselle käytössä ololle jatkuvan
haasteen. Yksikön tehokkuusluku myön-
netyin resurssein (825:11) on yleisen
edunvalvonnan alalla varsin korkea (75).
Vuositilit päämiesten tulojen ja omaisuu-
den hoidosta tehdään keväisin 31.5.
mennessä. Maistraatin tileistä tekemien
huomautusten määrän tavoitellaan ole-
van vähäinen.
Päämiesten tai näiden läheisten tekemiä
palautteita käsitellään yhdessä edunval-
vojien kanssa. Vakavia, tai muuten kor-
vattavia virheitä, ei tarkastelujaksolla ole
sattunut.
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