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Osavuosikatsaus 2/2008 
Tammi-elokuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Hyrylän varuskunta-alueen suunnittelusta 
järjestettiin arkkitehtikilpailu, joka 
käynnistyi tammikuussa 2008.  Arkkitehti-
kilpailua koordinoivaan palkintolauta-
kuntaan nimettiin edustajat kunnan 
luottamushenkilö-  ja virkamiesjohdosta, 
Senaatti-kiinteistöistä sekä Suomen 
arkkitehtiliitto SAFAsta. Palkintolauta-
kunta kokoontui useita kertoja kevään 
2008 aikana tutustumaan kilpailuehdo-
tuksiin, määrittämään arvostelun yleis-
linjaa ja suorittamaan alustavaa arviointia. 
Kilpailun tulokset julkistettiin 30.5.2008. 
Kilpailun voitti B&M Architects työllään 
"Misto." 
 
Järvenpää ja Kerava tekivät esityksen 
Ristinummen ja Purolan  alueiden irrot-
tamisesta Tuusulasta ja alueiden liittä-
misestä Järvenpäähän ja Keravaan.  
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan edusta-
jat  kutsuttiin hallinto- ja kuntaministeri 
Mari Kiviniemen luokse neuvotteluun, 
jonka lopputuloksena todettiin, ettei minis-
teri hyväksy kuntarajojen siirtoa.  Tuusu-
lan kunnalta edellytetään kuitenkin 
toimen-piteitä alueiden kehittämiseksi.  
Neuvotteluja jatkettiin kesäkuussa 
Järvenpään ja Keravan kaupungin-
johtajien kanssa yhteisten näkemysten 
kartoittamiseksi.  Naapurikunnat kuitenkin 
totesivat, etteivät he aio vetää esitystään 
pois, vaan jatkavat osakuntaliitoshanketta 
valtiovallan vastustuksesta huolimatta. 
 
Valtio ja Helsingin seudun kunnat alle-
kirjoittivat aiesopimuksen, jonka tarkoituk-
sena on edistää Helsingin seudun tontti- 
ja asuntotarjontaa valtion ja kuntien 
yhteisin toimenpitein. Tavoitteena on 

lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa 
työvoiman saatavuuden ja elinkeino-
elämän kilpailukyvyn turvaamiseksi.  
 
Tuusulan kunta ja sen perustama Jokelan 
jälkihoitoryhmä valmistelivat rahoitus-
hakemuksia valtiolle Jokelan koulu-
surmien jälkihoidon rahoittamiseksi. 
Jatkorahoitushakemus luovutettiin perus-
palveluministeri Paula Risikolle ja opetus-
ministeri Sari Sarkomaalle 2.4.2008. 
Kesäkuun loppuun mennessä luvattua 
päätöstä rahoituksesta ei tullut. Kunta teki 
uuden hakemuksen valtiovarainminis-
teriölle harkinnanvaraiseen rahoitukseen 
varatuista varoista.  
 
Etelä-Suomen läänin maaherra Anneli 
Taina ja Etelä-Suomen sotilasläänin 
johtoa tutustuivat Keski-Uudenmaan 
kuntien valmiustilanteeseen 11.8.2008. 
 
Terveystieteiden maisteri Pirjo Vainio 
valittiin Tuusulan kunnan uudeksi 
sosiaali- ja terveystoimenjohtajaksi. Hän 
otti viran vastaan 18.8.2008. Vainio 
suunnittelee ja toteuttaa kahden toimialan 
organisaatiouudistusta syksyn kuluessa, 
ja siirtyy uuden organisaation vetäjäksi 
vuoden 2009 alusta lukien.  
 
Kunnassa otettiin käyttöön uudet talous-
hallinnon tietojärjestelmät. Järjestelmien 
käyttöönotto-ongelmat häiritsivät työsken-
telyä erityisesti laskujen käsittelyjärjestel-
män osalta. Tilanne on paranemassa. 
Seudullinen talouspalvelukeskus ryhtyi 
hoitamaan Tuusulan ja sen kuuden tytär-
yhteisön ohella myös Nurmijärven ja 
Mäntsälän kuntien sekä niiden liikelaitos-
ten ja Sosiaalitaito Oy:n taloushallintoa.  
Järvenpää teki päätöksen  osallistumi-
sestaan talouspalvelukeskuksen toimin-
taan vuoden 2009 alusta lähtien. 
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Terveystoimi 
 
Valtuusto päätti sosiaali- ja terveystoi-
mien yhdistämisestä vuoden 2009 alusta.  
Uudet tulosalueet määriteltiin: sosiaali-
palvelut, terveyspalvelut, koti- ja laitos-
hoidonpalvelut sekä  kehittämis- ja 
hallintopalvelut.  
 
Kuntayhteistyönä jatkuivat lääkehuollon ja 
materiaalipalvelujen tuottaminen Järven-
pään kaupungille, perusterveydenhuollon 
palvelujen tuottaminen etelämantsäläläi-
sille Kellokosken terveysasemalta, Kera-
van ja Tuusulan yhteinen toimenpide-
yksikkö Keravan terveysaseman tiloissa, 
KUUMA- Resina -sijaisvälitys sekä Van-
taan, Keravan ja Kangasalan kanssa 
GFS- potilaskertomuksen kehittämis-
hanke. 
 
Neuvoloissa raskauden aikaisen 
diabeteksen ehkäisyyn puututtiin 
tehostetusti. Laajennettu terveystarkas-
tusmalli (LENE) otettiin käyttöön. 
Tarkoituksena on mahdollisimman 
varhain puuttua kouluvaikeuksia aiheut-
tavien neurologisten ongelmien tunnis-
tamiseen ja lapsen tukemiseen.  Koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa kaikille 8. 
ja 9. luokkalaisille tehtiin terveystarkas-
tuksen osana päihdeseula. Samalla 
käytiin läpi nuoren elämäntilannetta, 
hänen terveyteensä ja päihteiden 
käyttöön liittyviä asioita. 
    
Jokelan jälkihoitoon liittyviin terveyden-
huollollisiin tarpeisiin vastattiin sekä 
Tuusulan kunnan että muidenkin 
asiakasyritysten osalta. Työterveys-
hoitajan ja työterveyslääkärin vastaan-
ottoa lisättiin sekä Jokelan että 
Kellokosken terveysasemilla.  
 
Sairaanhoidon asiakasmäärässä ei 
ollut merkittäviä muutoksia. Avoimiin 
väestö-vastuulääkärin virkoihin ei ollut 
hakijoita. Jokelan terveysasemalle 
sijoitettiin osin neljäs lääkäri. 

Lääkäreiden vaihtuvuus oli suuri.  
Lääkärikäyntejä korvattiin puhelin-
kontakteilla ja ohjaamalla sairaan-
hoitajalle. Menot ylittyivät sijaismäärä-
rahojen osalta. Lisäksi  ostopalve-
luiden hinnat nousivat ennakoitua 
enemmän. On varauduttava 0,5 
miljoonan euron lisämäärärahaan 
palveluiden turvaamiseksi. Hoidon 
porrastus toteutui. Helmi-maaliskuussa 
ollut Noro-virus-epidemia työllisti 
molempia osastoja. 
 
Kotihoidossa yhdistettiin erilaisia palve-
luja, jotta potilas selviytyisi kotona 
mahdollisimman pitkään toimintakyvyn 
heikentyessä. Lähiverkostojen moni-
ammatillisten yhteistyötahojen ja tekno-
logian ja tarvittaessa yksityisten palvelu-
jen hyödyntämisellä on rakennettu 
turvallinen hoitoympäristo. Palvelusetelit 
ovat vakiintuneet osaksi kotihoidon 
palvelutarjontaa. Fysio- ja toiminta-
terapiassa kahden toimintaterapeutin 
työpanos on riittämätön suhteessa 
asiakasmäärään. Tilanteen helpotta-
miseksi sairaalaan palkattiin kesäksi 
toimintaterapeutti ja koululaisten 
toimintaterapia-arviot toteutetaan osto-
palveluna. Laboratoriotoiminta  ulkois-
tettiin vuoden alussa HUSLAB;in. 
Tarvittavat tietojärjestelmien muutostyöt 
tehtiin kesäkuun alussa .  
 
Suun terveydenhuollon palvelujen 
kysyntä kasvoi edelleen, mistä johtuen 
kiireettömän hoidon asiakkaat saivat ajan 
neljän kuukauden päähän. Kiireelliseen 
hoitoon pääsi samana päivänä.  Aikuisten 
osalta päivystyskäyntien määrä kasvoi 
huomattavasti verrattuna edellisvuoteen. 
Kaikki työtehtävät olivat vakituisesti 
täytetty ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin 
saatiin sijaiset. 
 
Lasten ja nuorten erityispalveluissa 
tammi-elokuun aikana toimi 11 lasten 
hoidollista ryhmää sekä 3 vanhempien 
hoidollista ryhmää ja 2 ennaltaehkäisevää 
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vanhempien ryhmää.  Lisäksi neuvola-
psykologit osallistuivat uusimuotoisiin 
perhevalmennusryhmiin, koulupsykologit 
Askeleittain-toiminnan käynnistämiseen ja 
toteuttamiseen kouluissa. 
 
Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon 
pysyi ennallaan. Kiljavan sairaalan 
muutostyöt olivat elokuun lopussa 
valmistumassa. Kesäkuussa ollut tulipalo  
hidasti niitä jossain määrin. Toiminta 
käynnistyi 8.9.08. Jokelan koulusurmien 
vaikutus näkyi lisääntyneenä kysyntänä 
erityisesti nuorisopsykiatrian poliklinikalla 
ja nuorisopsykiatrian osastohoidossa. 
Psykiatriassa oli heinäkuun loppuun 
mennessä    2 200 hoitopäivää ja 2 900 
käyntiä enemmän kuin v. 2007. Määräraha 
uhkaa ylittyä palkankorotusten ja 
lisääntyneen psykiatrisen hoidon takia. 
 
 
Sosiaalitoimi 
 
Sosiaalitoimen toimintastrategiassa 
kuntalaisten peruspalveluille asetetut 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet 
saavutettiin pääosin. Asiakas-
tyytyväisyydestä tehdyssä kyselyssä 
saatiin alustavien tulosten mukaan 
tulokseksi hyvä tulos 4 asteikolla 1-5. 
 
Varhaiskasvatuspalveluissa päivähoito-
palveluita tarvitsevien lasten määrä 
kasvoi arvioitua enemmän ja tilapäisiä 
palveluratkaisuja jouduttiin käyttämään. 
Päivähoitoyrittäjä ExAct ky:n konkurssin 
johdosta ostopalvelutoimintaa piti muut-
taa kunnalliseksi. Eri tavalla vaikeutuneet 
hoitotilanteet ja toimitilojen ahtaus 
kasvattivat osaltaan avustajien määrää. 
Sekä lakisääteisellä että kunnan mak-
samilla kotihoidon tuilla olevien lasten 
määrä on tasaisesti vähentynyt.    
 
Vanhusten palveluissa omaishoidontuen 
65v+ asiakkaiden määrä nousi 
huomattavasti ennustetta enemmän, 
eniten kasvoi 1. hoitoisuusryhmä (korkein 

maksuluokka). Talousarviossa 
määrärahavaraus oli 105 asiakkaalle kun 
tilinpäätösennuste on 130 asiakasta. 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus-
palvelu on myös lisääntynyt. Tuuskodon 
korkeasta käyttöasteesta huolimatta 
jouduttiin ostamaan yksityiseltä sektorilta 
tehostettua asumispalvelua paljon 
suunniteltua enemmän. Talousarviossa 
varauduttiin 43 asumispaikan ostamiseen 
ja ennusteen mukaan vuoden vaihteessa 
sijoituksia on 50. Yli 75-vuotiaista 
tuusulalaisista oli ympärivuorokautisen 
hoidon piirissä 7,6%. Vanhuspalveluissa 
panostettiin vanhusten päivätoiminta-
suunnitteluun sekä seurakunnan ja 
vapaaehtoistyön kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Riihikallion palvelukes-
kuksen suunnittelu on tällä hetkellä 
pysähtynyt. 
 
Vammaisten palveluissa jouduttiin lisää-
mään suunniteltua enemmän työntekijä-
resursseja vammaisten lasten iltapäivä-
hoitoyksikköön ja toimintakeskus Kettu-
seen. RK-Asunnot Oy:n uuden kehitys-
vammaisten asumisyksikön käyttöönotto 
siirtyi vuodenvaihteeseen 2009. Kiireel-
liset asumispalvelua jonottavat asiakkaat 
jouduttiin sijoittamaan jatkuvaan asumi-
seen tai jaksohoitoon. Omaishoidon tuen 
asiakasmäärä kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna 2 % ja siirtymistä ylempään 
hoitoisuusluokkaan tapahtui 9 % verran. 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 3,9%. 
 
Sosiaalityössä ja lastensuojelussa pys-
tyttiin avoimiksi jääneet virat täyttämään 
joko vakituisesti tai määräaikaisesti. 
Ruuhkautuneita asiakastilanteita kyettiin 
näin ollen purkamaan. Toimeentulo-
tukiasiakkaille lain edellyttämää 7 päivän 
käsittelyaikaa ei pystytty noudattamaan 
täysin. Lastensuojeluilmoituksia tuli 
tammi-elokuussa 291, mikä on 40 % 
enemmän kuin vuonna 2007 vastaavana 
aikana. Määrän kasvuun vaikuttaa vuo-
den alussa voimaan tullut lasten-



   
   
  29.9.2008 

4

suojelulaki ja sen johdosta suoritettu 
tehostettu informointi kuntalaisille ja 
yhteistyökumppaneille. 
 
Perhetukikeskuksen saneeraus - ja lisä-
rakennussuunnitelman hankesuunnitelma 
valmistui. 
 
Talousarvion toteutumisennusteen mu-
kaan näyttäisi toimialalla tulevan n. 0,6 
miljoonan euron nettoylitysuhka.  
Määrärahan asettamissa puitteissa pysy-
mistä vaikeuttaa päivähoidossa palvelu-
tarpeen laajeneminen ja avustajien lisäys 
sekä vanhus-, vammais- ja lastensuojelu-
palvelujen ennakoitua suurempi ostotarve 
yksityisiltä palvelun tuottajilta. Lasten 
hoidon tuet näyttävät pysyvän talous-
arvion ennusteessa, mutta vanhusten ja 
vammaisten osalta omaishoidontuet ylit-
tyvät. Sosiaalitoimen talousarvion ylityk-
sen välttämistä työstetään tarvittaessa 
erilaisilla sopeuttamistoimenpiteillä  
loppuvuodesta. Tuottojen osalta kasvu 
näyttäisi olevan ennustetta suurempi.  
 
Sivistystoimi 
 
Valtuusto päätti kokouksessaan 
14.4.2008 kunnan organisaatiouudistuk-
sen yhteydessä, että varhaiskasvatus-
palvelut siirretään sivistystoimeen ja että 
toimialan nimi muutetaan kasvatus- ja 
sivistystoimeksi 1.1.2009 lukien. 
Koulutus- ja kirjastolautakunta lakkaute-
taan 31.12.2008 lukien ja perustetaan 
kasvatus- ja koulutuslautakunta 1.1.2009 
lukien. Muut toimialan lautakunnat 
säilyvät. Kunnanhallitus päätti toimialan 
tulosalueista. Organisaation käynnistä-
mistä valmistelevat toimenpiteet jatkuvat 
tältä pohjalta. 
 
Jokelan koulukeskuksen ampumaväli-
kohtauksen jälkihoitotyö on ollut mittavaa 
ja toimialan resursseja kuormittavaa. 
Opetusministeriöltä anottiin avustusta 
toiminnan kehittämiseen ja toteutta-
miseen. 

 
Rakennusinvestointien toteuttaminen 
etenee investointisuunnitelman mukai-
sesti. Paijalan koulun laajennus sekä 
jäähallin jäähdytyslaitteiden ja katon 
uusiminen valmistuivat. Kirkonkylän 
koulun laajennus käynnistyi. Työ etenee 
ennakoitua nopeammin ja irtaimistoa 
joudutaan jonkin verran hankkimaan jo v. 
2008, vaikka investointisuunnitelmassa 
siihen on varauduttu vasta v. 2009. 
Hankinta pystytään näillä näkymin 
kattamaan peruskoulun investointiosan 
vuoden 2009 irtaimistomäärärahasta. 
Vanhankylän ja Lepolan koulujen 
korjaustöiden suunnittelu käynnistettiin 
Korjaukset toteutetaan vv. 2009-10. 
 
Kansalaisopisto toteutti sivistystoimen 
sanataide-vuositeemaa yhteistyössä 
peruskoulujen kanssa järjestämällä 
elämyksellinen sanataidetapahtuma 
Hyökkälän, Kirkonkylän ja Mikkolan 
koulujen kolmansille ja neljänsille luokille. 
 
Tuusulan kirjastoissa voi PressDisplay- 
ohjelmiston avulla lukea useita 
maailmalla ilmestyviä päivälehtiä sähköi-
sessä muodossa. Timmi-ajanvaraus-
järjestelmä otettiin käyttöön koulujen 
liikuntasalien varauksissa ja elokuusta 
alkaen myös Metsäpirtin tilojen 
varauksissa. 
 
Aune Laaksosen Taidesäätiön ja 
Tuusulan kunnan yhteistyösopimus 
julkistettiin elo/syyskuun vaihteessa. 
 
 
Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonta lähetti kolmelle pien-
taloalueelle kyselyn rakennusvalvonnan 
toimivuudesta. Alueet ovat Halkivaha, 
Perttu ja Omenalahti. Raportti kyselyn 
tuloksista valmistui elokuun lopussa. 
Ympäristökeskuksen toiminta keskittyi 
tulosalueen lakisääteisiin lupa- ja 
valvontatehtäviin sekä Keski-Uudenmaan 
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ympäristökeskuksen toiminnan käynnis-
tämiseen vuoden 2009 alussa, minkä 
lisäksi ympäristökeskusta ovat työllis-
täneet erilaiset lausunnonanto- ja valitus-
asiat. 
 
Kunnallistekniikan urakkakohteista mer-
kittävimmät olivat Rusutjärven itäpuolen 
vesihuolto, Hermannin alueen vesihuolto 
ja Lahelanpellon asuntoalueen kunnallis-
tekniikka jatko-osineen. Käynnissä 
olevista töistä merkittävimpiä ovat 
Ristikiven työpaikka-alueen, Roinilan-
pellon III-osan, Vaunukallionrinteen 
kunnallistekniikan rakentaminen sekä 
Halkivaha I-alueen osittainen päällystys.  
 
Klaavonkallio II - alueen  ja Jokipuiston 
alueen rakentamista jatkettiin. Lahelan-
kangas II - alueelle rakennettiin puisto-
raitteja. Lahelanniityn puistoalue maise-
moitiin ja Halkivahan puiston viheralueita 
viimeisteltiin. 
 
Keski-Uudenmaan seutulippu otettiin 
käyttöön vuoden vaihteessa. 
 
Talonrakennuskohteista Halkivahan 
päiväkodin rakentaminen ja Paijalan 
koulun laajennushanke olivat suurimmat 
valmistuneet kohteet. Suunnitteilla olleet 
suurimmat kohteet olivat Klaavonkallion 
perhekeskus ja Jokelan elementti-
päiväkoti. Hankesuunnittelukohteita olivat 
mm. Olympiakasarmi, perhetukikeskus, 
Lepolan koulu ja päiväkoti. 
 
Tilakeskus teki esityksen myytävistä 
kiinteistöistä. Rakennusomaisuuden sal-
kutusta jatketaan ensi vuonna. 
 
Selvitykset Keski-Uudenmaan alueen 
vesihuoltolaitosten yhdistämisestä valmis-
tuivat. Päävaihtoehtoina tutkittiin osake-
yhtiötä  ja  liikelaitoskuntayhtymää. Vesi-
huoltojärjestelyjen ensimmäisessä vai-
heessa Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymä yhdistettäisiin Järvenpään, 
Keravan, Tuusulan ja Sipoon 

vesihuoltolaitosten kanssa yhdeksi 
vesihuoltoyksiköksi. Uudelleen järjestelyn 
toisessa vaiheessa kokonaisuuteen 
liitettäisiin Keski-Uudenmaan vesien-
suojelun kuntayhtymä (KUVES). 
 
Järjestelyn tavoitteena on muun muassa: 
- vesihuolto-peruspalvelun laadun ja 

saatavuuden turvaaminen 
- toiminnalliset hyödyt  ja mittakaavaedut 

mm. hankinnoissa 
- ammattitaidon säilyttäminen ja kehit-

täminen, henkilöstön riittävyyden 
turvaaminen 

- säästöt investoinneissa ja käyttö-
menoissa 

- asiakkaille kilpailukykyiset hinnat, 
taksojen pitäminen kohtuullisina 

 
Esityksen mukaan uuden vesihuolto-
organisaation omistus betonoidaan 
kunnille. Henkilöstön kanssa tehdään 
henkilöstösopimus.  
 
Aineistoa täsmennettiin ja täydennettiin 
kesän aikana. Henkilökuntaa ja päättäjiä 
informoitiin laajasti hankkeesta touko-
kesäkuussa 2008. Kuntien lausunnot 
pyydetään lokakuussa 2008. Tavoitteena 
on, että valtuustojen päätökset yhteisen 
vesihuoltolaitoksen perustamisesta teh-
dään 2008. Esityksen mukaan uuden 
organisaation väliaikaiset toimielimet 
valitaan vuoden 2009 alkupuolella ja 
yhtiön varsinainen toiminta käynnistyy  
vuoden 2010 alussa.  
 
 
Kuntakehitys 
 
Kuntakehityksen uusi organisaatio aloitti 
vuoden vaihteessa mittaus- ja kartta-
palvelujen mukaantulon myötä. Kunta-
kehityksen vetäjäksi valittiin helmikuun 
alusta alkaen vuoden alusta kehittämis-
päällikkönä ja yrityspalveluista vastaa-
vana toiminut Mikko Alin.  
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Suurten maankäyttöhankkeiden valmis-
telu eteni suunnitelmien mukaan. Osa-
yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 28.7.-
29.8.2008. Varuskunta-alueen arkki-
tehtikilpailuun kutsutut kuusi osanottajaa 
toimittivat kilpailutyönsä palkintolauta-
kunnan arvioitaviksi. Palkintolautakunta 
valitsi voittajaksi Arkkitehtuuritoimisto B & 
M Oy:n laatiman MISTO-suunnitelman. 
Lisäksi palkittiin TKK:n arkkitehti-
opiskelijoiden kilpailuryhmä Avauksen 
laatima Aikamatka-suunnitelma. 
 
Kehä IV (FOCUS) alueen pohjakarttojen 
uudiskartoitustyön toisen vaiheen 
loppuunsaattamiseen liittyen alueen raja-
merkit kartoitettiin maastossa GPS-
mittauksin ja kiinteistörajaelementti 
valmistui alkuvuodesta.  
 
Tuomalan alueen pohjakartan uudis-
kartoituksen konsulttisopimus allekirjoi-
tettiin huhtikuun alussa. Kunta rakensi ja 
mittasi ilmakuvauksen tukipisteet (n. 120 
kpl) huhtikuun aikana. Ilmakuvaus 
suoritettiin huhtikuun lopulla. Alueen 
rajamerkit kartoitettiin kesän aikana 
kunnan toimesta maastossa GPS-
mittauksin ja kiinteistörajaelementti 
valmistui elokuussa . 
 
Tontteja lohkottiin ja rekisteröitiin 93 
kappaletta. Tontin lohkomisen keskimää-
räinen suoritusaika oli 50 vuorokautta 
(huhtikuussa 46). Yleisiä alueita lohkottiin 
ja rekisteröitiin 13 kappaletta. Tonttijakoja 
ja tonttijaon muutoksia laadittiin 113 
kaavatontille. 
 
Tuomalan alueen maanhankinnan 
aloittamista ja kunnan maanhankinta-
suunnitelman tarkistamista varten 
konsultti teki raakamaan hintataso-
selvityksen. Selvitys valmistui huhtikuun 
puolivälissä. 
 
Katualueiden haltuunottokorvauksiin 
käytettiin noin puolet varatuista määrä-
rahoista. Vireillä olevien kadunrakennus-

hankkeiden perusteella arvioidaan, että 
haltuunottokorvauksiin varattu määräraha 
saattaa ylittyä loppuvuodesta. 
Lisämäärärahaesityksiä ei kuitenkaan 
tehdä. 
 
Ruotsinkylästä Senkkerin alueelta 
hankittiin raakamaata noin 23 hehtaaria 
etuosto-oikeutta käyttämällä. Kunnan-
hallitus teki päätöksen etuosto-oikeuden 
käyttämisestä, jonka yhteydessä hallitus 
päätti, että tarvittava määrärahalisäys 
esitetään valtuustolle 2. osavuosi-
katsauksen yhteydessä. Lisämäärä-
rahatarve on 700.000,00 euroa. 
 
Asemakaavoituksen käynnistämis-
sopimuksia tehtiin kuusi kappaletta ja 
toisen vaiheen maankäyttösopimuksia 
seitsemän kappaletta. Maankäyttö-
sopimukset ja niihin liittyvät asemakaava-
muutokset mahdollistavat asuntojen 
rakentamisen Hyrylässä ja Jokelassa 
yhteensä arviolta noin 950 asukkaalle 
sekä osaltaan edistävät valtuuston 
asettamaa työpaikkaomavaraisuustavoit-
teen saavuttamista. 
 
Hyrylässä Lahelankangas III -asema-
kaava-alueelta ja Lahelanpellon 
asemakaava-alueelta myytiin kummas-
takin yksi tuottajamuotoiseen asunto-
rakentamiseen osoitettu tontti (Sato-
Rakennuttajat Oy ja NCC Rakennus Oy). 
Halkivahan asemakaava-alueelta luovu-
tettiin yksi tontti Tuusulan kunnan 
kiinteistöille vuokra-asunto-tuotantoon. 
Koskenmäki II -asemakaava-alueen 
viiden tontin myynnistä ja alueen 
toteuttamisesta tehtiin kiinteistökaupan 
esisopimus JM Suomi Oy:n kanssa. 
 
 
Kaavoituksessa on meneillään useita 
suuria kaavoitushankkeita, jotka toteu-
tuessaan luovat mahdollisuuden työpaik-
kaomavaraisuuden kasvattamiseen, liike-
tilojen lisäämiseen ja monimuotoiseen 
asumiseen.. 
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KUUMA-kaavoittajayhteistyössä aloitettiin 
laadukkaan pientaloasumisen projekti, 
joka tähtää ekologisten pientalojen ja 
asuntoalueiden suunnitteluun ja toteu-
tukseen. 
 
Vuoden 2008 kaavoituksen työohjelma 
hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 
tammikuussa 2008 ja vahvistettiin 
kunnanhallituksessa helmikuussa.  
 
 
2..  Toimintaympäristö 
 
Tuusulan väkiluku oli elokuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
36 307 henkilöä (31.8.2007: 35 872). Vä-
kiluku kasvoi elokuun loppuun mennessä 
435 (v. 2007: 445) hengellä.  
Työllisyystilanteen paraneminen jatkui 
edelleen. Työttömyysaste elokuun lo-
pussa oli    2,7 % (v. 2007: 3,3 %). Työt-
tömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 
yhteensä 491 (v. 2007: 588). Avoimien 
työpaikkojen määrä oli 170 (v. 2007: 
225). 

Valtiovarainministeriön 15.9.2008 julkai-
seman talouskatsauksen mukaan 
Suomen korkeasuhdanne on taittunut ja 
talouskasvu on nopeasti hidastumassa. 
Suomen talous on perustaltaan kuitenkin 
terve ja työllisyystilanne säilyy hyvänä. 
Inflaatio hidastuu vähitellen ensi vuoden 
aikana, ja kotitalouksien ostovoima 
lisääntyy 3,5 % ensi vuonna. 

Investoinnit lisääntyivät vuonna 2007 yli 8 
%. Tämän vuoden kasvuksi arvioidaan 
noin 4 %. Vuonna 2009 investointien 
kasvun  ennakoidaan pysähtyvän.  
 
3. Henkilöstö 
 
Kunnan organisaatiouudistuksen 
valmistelu eteni suunnitelman mukaisesti 
ja henkilöstötilaisuuksia ja muutos-

valmennusta järjestettiin muutoksen 
käsittelemiseksi. Sosiaali- ja terveys-
toimenjohtajaksi kesäkuussa valittu Pirjo 
Vainio aloitti virassaan elokuussa.  
 
Tammikuussa hyväksytyn henkilöstö-
strategian toteutus on käynnissä. 
Uudistetun henkilöstökyselyn tulosten 
käsittely ja siitä kehittämistoimenpiteiden 
laadinta jatkui työyksiköissä kesään 
saakka. Yhteinen rekrytointiohje laadittiin 
esimiehille ja henkilöstöasioita hoitaville 
ja otettiin käyttöön elokuussa. 
Henkilöstön huomioimiskäytäntöjen 
tarkistaminen aloitettiin, tavoitteena 
uuden ohjeen käyttöönotto vuoden 2009 
alusta lukien.  
 
Vakinaisen henkilökunnan sairaus-
poissaolojen määrässä tapahtui kasvua 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan. Etenkin yli 60 päivää 
kestäneiden sairauspoissaolojen määrä 
nousi huolestuttavan paljon, elokuun 
loppuun mennessä jo 65 henkilöä. 
 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui kahden 
ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 
kokonaisuutena suunniteltua parempana 
toimintamenojen edellisvuotta nopeam-
masta kasvusta huolimatta. Toiminta-
menojen toteutuma talousarvioon nähden 
oli 65,5 %   (v. 2007: 64,5 % 
tilinpäätöksestä).  
 
Toimintatulojen kehitys oli edelleen hyvä.  
Toimintatulojen toteutuma (ilman käyt-
töomaisuuden myyntivoittoja) talousarvi-
oon nähden oli 60,6 % (v. 2007: 59,1 %  
tilinpäätöksestä). Tonttien myynnistä saa-
tiin myyntivoittoja alkuvuonna 4,0 milj. € 
(v. 2007: 2,3 milj. €). 
 
Toimintakate elokuun lopussa oli - 91,6 
milj. € (v. 2007: - 84,5 milj. €).  Vero-
rahoitus toteutui suunniteltua parempana 
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niin verotulojen kuin valtionosuuksienkin 
osalta.  
 
Viime vuoden lopun ja alkuvuoden 
hyvästä tulokehityksestä johtuen rahoitus 
toteutui selvästi suunniteltua parempana.  
Investointien talousarviototeutuma oli 
42,8 % (v. 2007:  54,2  %). 
 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
Toimialat esittävät talousarvioon muu-
toksia, joista yhteenveto on seuraavalla 
sivulla. 
 
Käyttötalousmenojen lisäykseksi esite-
tään yhteensä  5,2 miljoonaa euroa, josta 
1,9 miljoonaa johtuu Jokelan ampuma-
välikohtauksen jälkihoidon kustannuk-
sista. Vastaava erä on mukana käyttö-
taloustulojen muutosesityksessä. Viime 
vuonna valtiolta saadusta 1 miljoonan 
euron tuesta tälle vuodelle kohdentuu 
noin 0,6 miljoonaa euroa. Loppuosasta 
tehtiin harkinnanvarainen rahoitusanomus 
elokuussa. Erikoissairaanhoitoon esite-
tään 1,7 miljoonan euron määrä-
rahalisäystä palkkaratkaisuun ja 
psykiatrisen hoidon lisääntymiseen  
pohjautuen. Sosiaalitoimen tulosalueiden 
osalta esitetään yhteensä noin 0,9 
miljoonan euron määrärahamuutosta ja 
teknisen toimen (pääasiassa kunnallis-
tekniikan menoihin) esitetään noin 0,7 
miljoonan euron lisäystä. 
 
Käyttötaloustulojen arvioidaan ylittävän 
talousarvion noin 3,2 miljoonaa euroa. 
Edellä todetun Jokelan harkinnanvaraisen 

avustuksen lisäksi käyttöomaisuuden 
myyntivoittojen arvioidaan nousevan 0,8 
miljoonaa euroa talousarviota 
suuremmiksi. Kaikki toimialat ennakoivat 
tulojen ylittävän talousarvion.   
 
Verorahoituksen ennustetaan olevan 4,5 
miljoonaa euroa suurempi kuin 
talousarvio. Tästä 1,5 miljoonaa euroa on 
valtionosuuksien lisäystä, josta on jo 
saatu päätökset. Verotulojen enna-
koidaan olevan hyvästä työllisyys-
tilanteesta johtuen noin 3 miljoonaa euroa 
talousarviota suuremmat. 
 
Investointimenojen toteutumaennusteen 
mukaan  talousarvio ylittyy noin 0,6 
miljoonalla eurolla. Talousarvioylitys 0,7 
miljoonaa euroa johtuu 1,1 miljoonan 
euron raakamaa-hankinnasta Senkkerin 
alueella (etuosto-oikeuden käyttäminen), 
josta kunnanhallitus teki päätöksen 
19.5.2008. Rakennushankkeiden yhteis-
summan ennakoidaan olevan 0,5 
miljoonaa euroa talousarviota suurem-
man. Toisaalta taas kunnallistekniikan 
investointien arvioidaan jäävän 0,6 
miljoonaa euroa talousarviota 
pienemmiksi. 
 
Kunnan kokonaistalouden ennustetaan 
edellä mainitut muutokset huomioiden 
toteutuvan suunniteltua parempana. 
Suurimmat epävarmuudet ennusteen 
toteutumisessa ovat Jokelan jälkihoidon 
valtionrahoituksen toteutuminen suunni-
telman mukaisena, loppuvuoden vero-
tilitykset sekä erikoissairaanhoidon 
kustannuskehitys.
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Määrärahamuutosesitys:

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

Hallinto- ja tukipalvelut
110 Kunnanviraston johto

Jokelan jälkihoito menolisäys -1 886 000
Jokelan jälkihoito tulolisäys 1 886 000

Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä 0

Terveystoimi
200 Terveydenhoito

Hankerahan muutos tulovähennys -30 000
210 Sairaanhoito

Maksujen muutos ja 
palvelujen käytön kasvu tulolisäys 229 000

270 Erikoissairaanhoito
Palkankorotukset ja palvelujen
käytön ylitys psykiatrian osalta menolisäys -1 678 000

Terveystoimi yhteensä -1 479 000

Sosiaalitoimi
300 Lasten päivähoitopalvelut

Ennakoimattomat hoitopaikat menolisäys -40 000
Lasten määrän kasvu tulolisäys 179 000

350 Vanhusten palvelut
Yksityisten palvelujen ostot menolisäys -324 000
Omaishoidontuki menolisäys -155 000
Yksityisten pavelujen käytön 
lisäys tulolisäys 241 000

352 Vammaisten palvelut
Omaishoidontuki menolisäys -129 000
Tuloarvion korjaus tulovähennys -11 000

363 Sosiaalityö ja lastensuojelu
Lastensuojelun sijoitusten kasvu
ja työmarkkinatuen lasku menolisäys -248 000
Työmarkkinatuen lasku tulovähennys -193 000

390 Hallinto- ja kehittämispalvelut
Menoarvion korjaus menovähennys 39 000

Sosiaalitoimi yhteensä -641 000

Sivistystoimi
400 Peruskoulu

Valtionavustuksia oppilashuollon
kehittämiseen tulolisäys 50 000

410 Musiikkikoulutus (Järvenpäästä ostopalveluna)
Lisätilat, palkat, vuokrat menolisäys -28 000

411 Lukio
Avustukset ja lisäkorvaukset tulolisäys 20 000

454 Museo
Paikoitusalueen ja jalankulku-
tien valaistus (Fjällbo) menolisäys -20 000

Sivistystoimi yhteensä 22 000
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Tekninen toimi
504 Ympäristökeskus

Lupamaksuja tulolisäys 16 000
541 Kunnallistekniikka

Joukkoliikenne menolisäys -260 000
Teiden ja yl.alueiden kunnossapito menolisäys -140 000
Jätehuolto menolisäys -135 000
Koneet ja kuljetusvälineet menolisäys -50 000
Valtionosuuksia tulolisäys 70 000
Kaatopaikkamaksuja tulolisäys 136 000

550 Tilakeskus
Lämmityskulut menolisäys -100 000
Sähkökulut menolisäys -51 000

Tekninen toimi yhteensä -514 000

Käyttötalousosa yhteensä -2 612 000

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot tulolisäys 791 000
Verotulot tulolisäys 3 015 000
Valtionosuudet tulolisäys 1 452 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä 5 258 000

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

Rakennukset
Sosiaalitoimi
- Halkivahan päiväkoti menolisäys -500 000
- Torpparin päiväkodin laajennus menolisäys -100 000
- Kellokosken yks. ryhmäpvkodin laaj.suunn. menolisäys -70 000
- Klaavonkallion päiväkoti menovähennys 360 000

Sivistystoimi
- Kirkonkylän koulun laajennus menolisäys -1 000 000
- Paijalan koulun laajennus menovähennys 50 000
- Vanhankylän koulun perusparannus menovähennys 100 000
- Koulujen muutostyöt menolisäys -30 000
- Jäähallin katon korjaus menovähennys 150 000

Tekninen toimi
- Kunnanvirasto menovähennys 700 000
- Toimela menovähennys 10 000
- Kosteus- ja homevauriokorjaukset menolisäys -100 000
- LVIS-parantamistyöt menolisäys -30 000
-Tuusula/Kerava paloasema menolisäys -15 000
- Metsäpirtti menolisäys -15 000

Rakennukset yhteensä -490 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maarakenteet ja johtoverkostot menovähennykset 580 000

Kiinteän omaisuuden ostot
raakamaan hankinta menolisäys -700 000
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Kiinteän omaisuuden myynnit tulolisäys 848 000

Investointiosa yhteensä 238 000

4. Rahoitusosa

Lainatarpeen muutos vähennys 2 666 000
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Osavuosikatsaus 2/2008 TULOSLASKELMA 26.9.2008 14:13 KUUKAUSIRAPORTTI
Tammi-elokuu 2008 8/2008

1 000 € vertailuprosentti 58 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
Tot.% 2008/2007 2007/2006

2008 Tot. % 2007 2007 Ennuste Budjetti Tot.% 2007 Muutos-% 2006 Muutos-%

10 716 66,6 % 9 976 61,7 % Myyntituotot 16 079 16 079 100,0 % 16 163 -0,5 % 15 786 2,4 %
5 085 57,4 % 4 605 47,8 % Maksutuotot 8 857 8 857 100,0 % 9 624 -8,0 % 8 638 11,4 %
1 577 47,2 % 1 082 48,7 % Tuet ja avustukset 3 338 1 452 229,9 % 2 224 50,1 % 1 899 17,1 %

10 075 66,1 % 9 500 66,0 % Vuokratulot 15 236 15 236 100,0 % 14 384 5,9 % 13 900 3,5 %
3 971 52,9 % 2258 30,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoito 7 500 6 709 111,8 % 7 378 1,7 % 7 793 -5,3 %

629 20,9 % 645 51,6 % Muut toimintatuotot 3 010 2 299 130,9 % 1 250 140,8 % 1 120 11,6 %
32 053 59,3 % 28 066 55,0 % TOIMINTATUOTOT 54 020 50 632 106,7 % 51 023 5,9 % 49 136 3,8 %
28 082 60,4 % 25 808 59,1 % ilman myyntivoittoja 46 520 43 923 105,9 % 43 645 6,6 % 41 343 5,6 %

-40 536 68,0 % -36 153 65,5 % Palkat ja palkkiot -59 625 -59 625 100,0 % -55 206 8,0 % -52 799 4,6 %
-10 146 52,9 % -11 468 66,3 % Henkilösivukulut -19 189 -19 189 100,0 % -17 303 10,9 % -16 530 4,7 %

517 81,0 % 522 68,7 % Henkilöstökorvaukset 638 638 100,0 % 760 -16,1 % 835 -9,0 %
-49 436 66,4 % -42 922 63,1 % Palvelujen ostot -74 401 -69 196 107,5 % -67 976 9,5 % -64 428 5,5 %
-6 697 67,4 % -5 927 61,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 943 -9 943 100,0 % -9 644 3,1 % -9 036 6,7 %
-7 108 67,5 % -6 994 66,2 % Avustukset -10 528 -10 528 100,0 % -10 569 -0,4 % -10 444 1,2 %
-9 941 64,8 % -9 250 67,5 % Vuokrat -15 338 -15 338 100,0 % -13 708 11,9 % -13 224 3,7 %

-352 32,9 % -408 49,5 % Muut toimintakulut -1 071 -1 071 100,0 % -825 29,8 % -888 -7,1 %
-123 699 65,3 % -112 600 64,5 % TOIMINTAKULUT -189 457 -184 252 102,8 % -174 471 8,6 % -166 514 4,8 %

-91 646 67,7 % -84 534 68,5 % TOIMINTAKATE -135 437 -133 620 101,4 % -123 448 9,7 % -117 378 5,2 %

91 418 70,5 % 83 766 69,1 % Verotulot 129 710 126 695 102,4 % 121 200 7,0 % 110 729 9,5 %
13 565 68,4 % 11 924 67,1 % Valtionosuudet 19 846 18 394 107,9 % 17 769 11,7 % 17 486 1,6 %

104 983 70,2 % 95 690 68,9 % Verorahoitus yhteensä 149 556 145 089 103,1 % 138 969 7,6 % 128 215 8,4 %

132 52,8 % 210 69,1 % Rahoitustuotot 250 250 100,0 % 304 -17,8 % 1 398 -78,3 %
-314 29,9 % -325 48,4 % Rahoituskulut -1 050 -1 050 100,0 % -671 56,5 % -731 -8,2 %
-182 22,8 % -115 31,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -800 -800 100,0 % -367 118,0 % 667 -155,0 %

13 155 98,8 % 11 041 72,9 % VUOSIKATE 13 319 10 669 124,8 % 15 154 -12,1 % 11 504 31,7 %

-6 529 66,7 % -6 084 63,5 % Poistot -9 794 -9 794 100,0 % -9 581 2,2 % -8 919 7,4 %
Tilinpäätössiirrot -61 68

6 626 4 957 89,9 % TILIKAUDEN TULOS 3 525 875 5 512 2 653
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Osavuosikatsaus 2/2008 RAHOITUSLASKELMA
Tammi-elokuu 2008

1 000 € vertailuprosentti 58 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
2008/2007

2008 Tot. % 2007 Tot. % MTA Talousarvio Tot.% 2007 Muutos-%
13 155 49,9 % 11 041 96,0 % Vuosikate 13 319 10 669 125 % 15 154 -12 %
-3 971 48,8 % -1 410 19,3 % Tulorahoituksen korjauserät -7 500 -6 509 115 % -6 375 18 %
9 184 50,4 % 9 631 228,7 % TULORAHOITUS 5 819 4 160 140 % 8 779 -34 %

-8 521 42,8 % -11 094 54,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -17 228 -17 784 97 % -17 783 -3 %
0 0,0 % 129 8,4 % Rahoitusosuudet 375 375 100 % 13 2785 %

4 241 48,0 % 1 840 22,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 700 7 152 108 % 7 729 0 %
-4 280 40,0 % -9 125 85,9 % INVESTOINNIT -9 153 -10 257 89 % -10 041 -9 %

4 904 65,2 % 506 -7,9 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -3 334 -6 097 55 % -1 262 164 %
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-633 12 52,2 % Antolainauksen muutokset 0 0 15 -100 %
-210 -4,2 % -370 -6,5 % Ottolainauksen muutokset 2 500 5 166 48 % -2 381 -205 %
-843 -16,9 % -358 -6,2 % RAHOITUSTOIMINNAN 2 500 5 166 48 % -2 366 -206 %

KASSAVIRTA

0 0,0 % Oman pääoman muutokset 0 0 0
-3 068 232 105,5 % Muut maksuvalmiuden muutokse 850 850 4 021

993 7,4 % 380 -85,6 % KASSAVAROJEN MUUTOS 16 -81 393

1 044 431 Kassavarat kauden lopussa 67 -30 380
51 51 Kassavarat kauden alussa 51 51 51

10 474 12 095 Korolliset lainat kauden lop. 13 184 22 631 10 684
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