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Osavuosikatsaus 1/2009 
Tammi-huhtikuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tuusulan kunnassa seurattiin tiiviisti maa-
ilmanlaajuisen taloudellisen taantuman 
kehittymistä. Vuoden 2009 talousarvion 
avaamista uumoiltiin jo ennen vuoden-
vaihdetta. Kunnanhallitus kokoontui talo-
uspoliittiseen iltakouluun 14.4.2009, jol-
loin tehtiin periaatepäätös sopeuttamis-
toimenpiteiden suunnittelun aloittamises-
ta. Talousasiat olivat sekä kunnanhalli-
tuksen helmikuun seminaarin että huhti-
kuussa pidetyn uuden valtuuston semi-
naarin pääaiheena. 
 
Järvenpään  ja Keravan tekemä vaatimus 
Ristinummen ja Purolan  alueiden irrot-
tamisesta Tuusulasta ja alueiden liittämi-
sestä Järvenpäähän ja Keravaan on tu-
lossa ratkaisuvaiheeseen. Tuusulan kun-
ta ja alueen asukkaat vastustavat liitos-
hanketta edelleen hyvin voimakkaasti. 
Edellisvuonna kiistan osapuolet olivat mi-
nisteri Kiviniemen kuultavina. Neuvottelu-
ratkaisua haettiin myös kolmenkeskises-
sä tapaamisessa tuloksetta. Järvenpää, 
Kerava ja Tuusula saivat uuden kutsun 
ministeritapaamiseen, ja asiassa on odo-
tettavissa päätös lähitulevaisuudessa.  
 
Ruotsinkylässä sijaitsee valtion maita, joi-
ta hallinnoivat Metsäntutkimuslaitos, Met-
sähallitus ja Ilmailulaitos. Tuusulan kunta 
ehdotti neuvottelujen käynnistämistä alu-
eiden saamiseksi suunnittelun piiriin. Pe-
rusteena hankkeelle oli hallituksen met-
ropolipolitiikan kärkihankkeet ja niistä eri-
tyisesti valtion ja Helsingin seudun kunti-
en välinen aiesopimus asunto- ja tonttitar-
jonnan lisäämiseksi. Kunnanjohtaja ja 
hallituksen puheenjohtaja kävivät tapaa-

massa ministeri Anttilaa asiassa. Neuvot-
teluosapuolet kokoontuvat kesäkuussa.  
 
Keski-Uudenmaan vesihuoltoyhteistyön 
käynnistämisestä jatkettiin neuvotteluja, 
jotka kuitenkin kariutuivat Keravan vetäy-
tymiseen hankkeesta. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, jon-
ka perustajajäseniä ovat Tuusula, Jär-
venpää, Kerava ja Mäntsälä, aloitti toimin-
tansa Tuusulassa 1.4.2009. Tuusula toi-
mii isäntäkuntana.  Järvenpään kaupunki 
liittyi seudulliseen talouspalvelukeskuk-
seen vuoden alusta alkaen. 
 
Hyrylän varuskunta-alueen Rykmentin-
puiston kehittämistä ja suunnittelua jatket-
tiin Rykmentinpuiston johtoryhmässä. 
Työtä ohjaa Hyrylän kehittämistoimikunta.  
 
Oikeusministeriön asettama  Jokelan tut-
kintalautakunta luovutti loppuraporttinsa 
helmikuussa. Samaan aikaan julkistettiin 
Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimus-
keskuksen CRC:n tutkimus "Koulusurmat 
verkostoyhteiskunnassa - Analyysi Joke-
lan ja Kauhajoen koulusurmien viestin-
nästä". Sisäasiainministeriö kutsui Joke-
lan ampumavälikohtauksen  akuutissa 
vaiheessa ja  jälkihoidossa toimineet 
henkilöt kiitospäivällisille valtioneuvoston 
juhlahuoneistoon 21.4.2009.  
 
Vaunukankaan koululla ja päiväkodissa 
oli tulipalo 4.1.2009. Rakennus syttyi ilo-
tulitteesta. Uhkaavasta palosta huolimatta 
koulu ja päiväkoti saatiin nopeasti takaisin 
käyttöön. 
 
Useiden yhteisöjen tietoverkot joutuivat 
vakavan hyökkäyksen kohteeksi vuoden-
vaihteessa. Myös Tuusulan kunnan kaik-
kiin tietokoneisiin levisi vaikeasti havaitta-
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va ja eliminoitava verkkomato, joka hait-
tasi työskentelyä useiden viikkojen ajan. 
Kunta joutui ottamaan tiukennetut tieto-
turvasäännöt käyttöön vakavan  tilanteen 
takia pysyvästi.  
 
Kiljavan sairaalan taloudelliset vaikeudet 
ja lisätuen tarve on varmentunut rapor-
tointikaudella. 
 
Keski-Uudenmaan kuntien omistama 
Adulta Oy joutuu palauttamaan oppisopi-
muskoulutukseen saamiaan valtion-
osuuksia, koska se ei ole noudattanut 
keskeisiä rahoitusta koskevia säännöksiä. 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Päihdepalveluissa hoitolähetteiden kritee-
rejä tarkennettiin. Kaikille nuorisoaseman 
asiakkaille pystyttiin antamaan palvelua ja 
vastaanottoaika.  
 
Toimeentulotuen asiakastalouksien mää-
rä kasvoi 20 taloudella /kk joulukuusta 
2008 lähtien. Talouksia huhtikuun lopus-
sa oli 538, kun vuonna 2008 vastaava lu-
ku oli 514. Toimeentulotuessa keski-
määräinen käsittelyaika oli 3,88 päivää. 
Elatustuen maksaminen siirtyi kelalle 
1.4.2009. Siirto sujui suunnitelman mu-
kaan. 
 
Lastensuojeluilmoituksia tehtiin alku-
vuonna 18 % enemmän kuin vastavana 
aikana vuonna 2008 (199). Avohuollon 
asiakkaana oli 255 lasta ja nuorta, mikä 
on 14 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna (295).   
 
Vastaanottotoiminnassa hoidon tarpeen 
arvioon pitää päästä kolmen päivän sisäl-
lä. Sairaanhoitajalle keskimääräinen jono-
tusaika oli 8 työpäivää ja lääkäreille 15 
työpäivää. Päivystyskäyntien määrä kai-
kista vastaanottokäynneistä oli  33%.  
 

Erikoissairaanhoitoon tehtiin  1629 lähe-
tettä eli 8,5 %  vastaanoton fyysisistä 
käynneistä johti lähetteeseen. Näistä osa 
on ns. paperikonsultaatioita, jolloin eri-
koissairaanhoidosta tulee jatkohoito-
ohjeet lähettävälle lääkärille  
 
Seurantakaudella toteutettiin KInchard 
Consulting Oy:n kanssa yhteistyössä 
Nurse Adviser projekti, jonka tavoitteena 
oli löytää hoidosta pudonneet aikuistyypin 
diabeetikot sekä ohjata hoidon piiriin hoi-
don tehostamista vaativat potilaat. Projek-
tin tulokset saadaan toukokuussa. Alus-
tavien tulosten mukaan hoidosta pudon-
neita ja hoidon tehostamista vaativia poti-
laita löytyi varsin vähän. 
 
Fysioterapiapalvelujen vieminen kotiin 
sairaalajakson jälkeen lähti vilkkaasti 
käyntiin ja toimintaa osataan jo laajalti 
hyödyntää. Vammaispalvelujen kanssa 
yhteistyönä tehtävä asunnonmuutos-
prosessi on lähes valmis.   
 
Masentuneiden äitien tunnistaminen ja 
varhainen puuttuminen - hankkeen tavoit-
teiden mukaisesti terveydenhoitajat teke-
vät  EPDS - masennuksen seulonnan 
kaikille raskausaikana viikolla 33 sekä 
synnytyksen jälkeen 
 
Kasvatus- ja perheneuvolassa kiireettö-
mälle ajalle pääsi pääsääntöisesti 3 kk 
sisällä. Kiireellisen ajan tarpeessa olleet 
perheet saivat ajan 3  työpäivän kulues-
sa. Vauva- ja taaperoperheet otettiin vas-
taanotolle viiveettä. Jokelan toimipisteen 
asiakasjono oli jatkuvasti pitempi ja pää-
tettiin 1.5. alkaen siirtyä jonotusaikoja ta-
soittavaan käytäntöön, jossa pohjois-
tuusulalaiset uudet asiakasperheet voivat 
halutessaan tulla asiakkaiksi Hyrylän toi-
mipisteeseen. 
 
Työterveyshuollossa työpaikkaselvityksiä 
tehtiin  moniammatillisesti sekä Tuusulan 
kunnan työyksiköihin(51 kpl) että  yksityi-
siin yrityksiin (28 kpl ).  
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75-vuotta täyttäneiden ikäluokasta 8 % 
saa säännöllistä kotihoitoa ja 5 % on 
omaishoidon tuen piirissä. Kehitysvam-
maisten työ- ja päivä-toiminnassa  toimin-
takeskus Kettusessa oli huhtikuun lopus-
sa asiakkaita 28, joka on hieman suu-
rempi kuin yksikön mitoitussuunnitelma. 
 
1.1.2010 alkaen omaishoidon tuki koh-
dennetaan henkilöille, jotka tarvitsevat 
runsaasti hoivaa ja apua päivittäisissä 
toimissa. Hoidettavalla on lähes jatkuva 
ympärivuorokautisen hoivan tarve ja voi-
vat olla yksin vain lyhyitä ajanjaksoja il-
man valvontaa (~ent. II hoitoisuus-
ryhmä). Omaishoidon tuen tulee selvästi 
korvata muutoin kunnallisesti järjestettä-
viä palveluja. Hoitopalkkioryhmiä tarkiste-
taan 2-3 hoitoisuusryhmään. 
 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta 
poistetaan Helsinkiin ja pääkaupunki-
seudulle myönnetyt neljä yhdensuuntaista 
matkaa kuukaudessa. Liikennöintialue 
rajoitetaan kotikuntaan ja lähikuntiin.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspal-
velun myöntämisehtoja ja resurssien 
kohdentuminen tarkistetaan siten, että 
1.9.09 alkaen taksimatkoihin myöntämis-
perusteeksi tulee tulosidonnaisuus. Pal-
velu kohdennetaan pienituloisille, jolloin 
tulorajat taksimatkojen myöntämiseen 
ovat 1-hengen taloudessa 968 euroa/kk 
ja 2-hengen taloudessa 1 784 euroa/kk. 
Uusia asiakkaita voidaan ottaa palvelun 
piiriin vain määrärahan puitteissa. 
 
Vanhusten asumispalveluissa oman yksi-
kön täyttöaste oli 94,3. Toimialalla varau-
duttiin palvelukeskus Tuuskodon ja terve-
yskeskusosastojen uudelleen profilointiin 
ja asiakaspaikkojen vähenemiseen 
omassa asumispalvelu-yksikössä kuluvan 
vuoden aikana. 
 
 
 
 

Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Organisaatiomuutoksen yhteydessä ke-
hittämis- ja hallintoyksikön henkilöstöra-
kenne muuttui vastaamaan uutta organi-
saatiota.  
 
Perusopetuksessa olennaiset tapahtumat 
olivat organisaatiouudistus, hyvinvointi-
kyselyn järjestäminen, kaikkien opettajien 
yhteinen Veso –koulutus, sekä iltapäivä-
toiminnan siirtäminen kunnan omaksi 
toiminnaksi 
 
Lukioissa laadittiin oppilas- ja opiskelijahuol-
tostrategiat. 
 
Päivähoitopalveluissa alkuvuoden lapsi-
määrä kasvoi tasaisesti.  Lapsia ei  pys-
tytty sijoittamaan täynnä oleviin päiväko-
teihin. Näin ollen jouduttiin perustamaan 
ryhmäperhepäivähoitokoti vuodenvaih-
teesta ja uusi 30 -paikkainen päivähoi-
toyksikkö 1.4.2009 lukien ilman talousar-
vion määrärahavarausta. 
 
Päiväkotihoidon lapsimäärän kasvua voi-
tiin ohjata yksityisen hoidon tuella  toimi-
viin yksiköihin, jotka aloittivat vuoden 
2008 loppupuoliskolla. 
 
Lasten kotihoidon tuen ja kotihoidontuen 
kuntalisän piirissä lasten määrä on vä-
hentynyt, mikä näkyy osaltaan lisäyksenä 
kunnallisesti ja yksityisesti järjestetyssä 
päivähoidossa.  
 
Klaavonkallioon rakennettava uusi päivä-
koti valmistuu tämänhetkisen tiedon mu-
kaan  rakennusaikataulussaan ja on käyt-
töön otettavissa 11/2009.  Koska Väinö-
län päiväkotiin sijoitettu koko kuntaa pal-
veleva vuorohoito toimii tiloissa, jotka ei-
vät ole paloturvallisuusmääräykset täyttä-
vät, siirtyy vuorohoito Klaavonkallion päi-
väkotiin. Suunnitelman mukaisesti voi-
daan asunnossa toimiva Pikku-Matin 
ryhmäperhepäiväkoti ja parakkipäiväkoti 
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Satupirtti sulkea  Klaavonkallion päiväko-
din alettua toimintansa. 
 
Tekninen toimi 
 
1.4.2009 lähtien kaikki maisematyöluvat  
siirtyivät Tuusulan ympäristökeskukselta 
rakennusvalvonnan päätettäviksi. Vas-
taavasti maa-ainesten ottolupien valvonta 
siirtyi rakennusvalvonnalta Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle. Tuu-
sulan kunnan ympäristökeskuksen toimin-
ta päättyi 31.3.2009, ja Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta 
alkoi Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän 
osalta huhtikuun 2009 alussa. Keravan 
kaupunki liittyy ympäristökeskukseen ke-
säkuun 2009 alussa. 
 
Ympäristökeskuksen kustannukset ja 
maksutulot kehittyivät alkuvuodesta 
(tammi-maaliskuu) 2009 odotetusti.  
 
Kunnallistekniikan merkittävimpiä kohteita 
olivat alkuvuoden osalta Lounatuulentien 
vesihuollon ja kadun rakentaminen, Palk-
kitien JK-tien rakentaminen, Riihikallion 
kuivatuksen rakentaminen ja Ristikiven 
työpaikka-alueen rakentamisen jatkami-
nen. Puistoista rakennettiin Klaavonkallio 
II:ta, Jokipuiston aluetta, Notkopuistoa ja 
Roinilanpuistoa.  
 
Keravan irtautuminen SAMPO-
liikennesopimuksesta toi muutoksia lii-
kennöintiin vuoden 2009 alusta.  
 
Jätehuollon kilpailuttamisen valmistelut 
aloitettiin yhdessä Järvenpään kanssa.  
 
Ajoneuvojen siirrosta astui uusi laki voi-
maan 1.4.2009 ja se aiheuttaa uusia vel-
voitteita kunnille. 
 
Tilakeskus teki kunnan kiinteistöistä "sal-
kutuksen", jossa kaikkien kiinteistöjen 
käyttötarkoitus selvitettiin. Valtuusto päätti 
tältä pohjalta  kymmenen  kiinteistön 
myynnistä. 

 
Tilakeskuksen huolto- ja hoitoyksikkö etsi 
toimenpiteitä, joilla kustannuksia kyetään 
pienentämään nykyisestä. Selvitys koh-
distui ensisijaisesti vuodelle 2009, mutta 
lisäksi pohdittiin ennakoivia toimenpiteitä 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi vuo-
delle 2010 ja siitä eteenpäin.  
 
Uudet  päiväkodit Notkopuisto (496 m², 
2.3.2009) ja Tikankolo (200 m², 1.4.2009) 
aloittivat  toimintansa.   
 
Huhtikuussa oli kaksi isompaa vesijohdon 
rikkoutumista, jotka saatiin nopeasti kor-
jattua. Tammikuussa oli yksi iso jätevesi-
viemärin rikkoutuminen, joka korjattiin 
omana työnä. 
 
Kuntakehitys 
 
Vuonna 2007 alkanut FOCUS-alueen 
osayleiskaavoitus on edennyt ehdotus-
vaiheeseen. Rykmentinpuiston yleis-
suunnitelma viimeisteltiin arkkitehti-
kilpailun voittotyön Miston pohjalta. Ryk-
mentinpuiston osayleiskaavan laadinta on 
edennyt luonnosvaiheeseen. Koko kun-
nan yleiskaavan tarkistusta varten tilattiin 
perusselvityksiä. Vuonna 2008 allekirjoi-
tetun varuskunta-alueen raakamaakau-
pan noin 143 hehtaarin suuruiset alueet 
siirtyivät kunnan omistukseen ja hallin-
taan helmikuussa 2009. 
 
Tontteja lohkottiin ja rekisteröitiin 37 kap-
paletta. Tontin lohkomisen keskimääräi-
nen suoritusaika oli 22 vuorokautta. Ylei-
siä alueita lohkottiin ja rekisteröitiin 5 
kappaletta. Tonttijakoja ja tonttijaon muu-
toksia laadittiin 12 kaavatontille. 
 
Maata hankittiin voimassa olevien ase-
makaavojen toteuttamiseksi yhteensä 
noin 1,3 hehtaaria. 
 
Asemakaavoituksen käynnistämis-
sopimuksia tehtiin neljä kappaletta. 
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Kunnalle tarpeettomien rakennettujen 
kiinteistöjen myyntiä hintatarjouskilpailuna 
valmisteltiin ja valtuusto teki periaate-
päätöksen luovutettavista kohteista 
30.3.2009. Etelä-Tuusulasta Lahelan-
pellon asemakaava-alueelta myytiin yksi 
AP-tontti tuottajamuotoiseen asunto-
rakentamiseen. Kellokoskelta vuokrattiin 
yksi tontti Tuusulan kunnan kiinteistöt 
Oy:lle vuokra-asuntotuotantoon. 
 
KUUMA-kaavoittajayhteistyössä aloitettiin 
laadukkaan pientaloasumisen projekti, 
joka tähtää ekologisten pientalojen ja 
asuntoalueiden suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Projektista on käynnistynyt diplomi-
työ. 
 
Yritystonttien kysyntä jatkui kohtuullisena, 
mutta jo sovittujen tonttikauppojen toteu-
tuminen on viivästynyt ja jopa peruuntu-
nut taloudellisen epävarmuuden vuoksi. 
Tammi-huhtikuun aikana myytiin  2 tonttia 
Etelä-Tuusulasta Ristikiventien eteläpuo-
liselta yritysalueelta.  
 
Vuoden 2009 kaavoituksen työohjelma 
hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa hel-
mikuussa ja vahvistettiin kunnan-
hallituksessa maaliskuussa. 
 
2.  Toimintaympäristö 
 
Viime vuonna alkanut kansantalouden 
kasvuvauhdin hiipuminen johti talouden 
jyrkkään alamäkeen. Kansantalouden 
tuotanto väheni lähes 10 % tammikuusta 
edellisen vuoden tammikuuhun verrattu-
na. Kansantuotteen arvioidaan vähene-
vän  tänä vuonna jopa 5-6 %: 
 
Työllisyystilanne huononi edelleen. Työt-
tömyysaste huhtikuun lopussa oli    4,4 % 
(v. 2008: 2,7 %). Työttömiä työnhakijoita 
oli huhtikuun lopussa yhteensä 824 (v. 
2008: 493). Avoimien työpaikkojen määrä 
oli 125 (v. 2008: 263). 
 

Tuusulan väkiluku oli huhtikuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
36 500 henkilöä (30.4.2008: 36 386). Vä-
kiluku kasvoi huhtikuun loppuun mennes-
sä 133 (v. 2008: 150) hengellä.  
 
3. Henkilöstö 
 
Vakinaisen henkilökunnan sairaus-
poissaolojen määrä väheni verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-
taan. Sairauspäiviä per henkilö oli huhti-
kuun loppuun mennessä 4,3 (v. 2008: 
6,1). 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui ensimmäisen vuo-
sikolmanneksen osalta kokonaisuutena 
suunniteltua heikompana. Toimintatulot 
jäivät verotulo- ja käyttöomaisuuden 
myyntivoittojen osalta selvästi ennakoitua 
pienemmiksi. Toimintakulut kasvoivat 
edellistä vuotta nopeammin. Toiminta-
menojen toteutuma talous-arvioon näh-
den oli 33,5 %   (v. 2008: 31,0 %).  
 
Toimintatulojen toteutuma (ilman käyt-
töomaisuuden myyntivoittoja) talousarvi-
oon nähden oli 29,3 % (v. 2008: 29,9 %). 
Tonttien myynnistä saatiin myyntivoittoja 
alkuvuonna 0,2 milj. € (v.2008:3,0 milj. €). 
 
Toimintakate huhtikuun lopussa oli - 51,3 
milj. € (v. 2008: - 42,7 milj. €).  
 
Viime vuoden lopun ja alkuvuoden huo-
nontuneesta tulokehityksestä johtuen ra-
hoitus toteutui selvästi suunniteltua hei-
kompana. Myös investointeihin käytettiin 
edellisvuotta enemmän rahaa suhteessa 
koko vuoden kustannuksiin 30,3 %  
(v.. 2008:  18,9  %). 
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5. Ennuste vuositasolla 
 
Talouden taantuma on johtamassa kun-
nan verotulojen vuodelle 2009 hyväksyt-
tyä talousarviota  heikompaan kehityk-
seen. Verotulojen arvioidaan jäävän noin 
3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Ton-
tinmyyntitulojen ennustetaan jäävän noin 
1,4 miljoonaa euroa suunniteltua pie-
nemmiksi.  
 
Kunnanhallitus käsitteli talouden tasapai-
nottamiseen tähtääviä toimenpiteitä kun-
tatasoisesti ja toimialoittain valmisteltujen 
selvitysten pohjalta talouspoliittisessa il-
takoulussaan 14.4.2009. Kunnanvaltuus-
to käsitteli asiaa valtuustoseminaarissa 
24.4.2009.  
 
Yhteistyössä toimialojen kanssa valmis-
teltiin esitys vuoden 2009 talouden tasa-
painottamistoimenpiteistä. Kunnanhallitus 
hyväksyi näin tehdyn talousohjelman ko-
kouksessaan 11.5.2009. Talousohjelma-
esityksen mukaan kunnan kuluvan vuo-
den käyttötalousmenoja pyritään supis-
tamaan 1,5 % talousarviosta sekä tarkis-
tamaan investointien toteutusaikatauluja 
siten, että vähintään tontinmyyntitulojen 
mahdollinen pieneneminen kyetään kom-
pensoimaan. Lisäksi pyritään vastaa-
maan lainarahan saatavuuden heikkene-
miseen ja voimakkaasti kohonneisiin lai-
namarginaaleihin sekä Kiljavan sairaalan 
lisärahoitustarpeisiin. 

 
Toimialoille esitetään tämän osavuosikat-
sauksen yhteydessä uusi raami talousar-
vion muutosten muodossa vuodelle 2009. 
Raamin mukaiseen tavoitteeseen pää-
semiseksi lautakunnat tekevät tarvittavat 
muutokset käyttötaloussuunnitelmiin val-
tuuston päätöksen pohjalta. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 30.3.2009 ko-
kouksessan Keski-Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen talousarvion 1.4.-30.4.2009. 
Ympäristökeskuksen käynnistyminen li-

sää kunnan käyttötaloustuloja ja -menoja 
1,7 miljoonalla eurolla. Ilman ympäristö-
keskusta kunnan toimintatulot jäävät 1,6 
miljoonaa talousarviota pienemmiksi joh-
tuen pääasiassa käyttöomaisuuden 
myyntivoitoista. Talousarvion laatimisen 
yhteydessä tekniselle toimelle oli virheel-
lisesti merkitty 0,6 miljoonaa euroa vuok-
ratuloja liikaa. Vähennys jäi kuitenkin 0,2 
miljoonan euron suuruiseksi muilla toimi-
aloilla tapahtuneiden tuloarvioiden kas-
vusta johtuen. Esityksessä oletetaan, että 
valtio kompensoi edelleen Jokelan jälki-
hoidon edellyttämät lisäkustannukset, 1,7 
miljoonaa euroa, Tuusulan kunnalle. 
 
Käyttötalousmenojen ennustetaan ilman 
ympäristökeskuksen osuutta pienenevän 
2,7 miljoonaa euroa talousohjelmaan liit-
tyvien talousarviomuutosten jälkeen. Ta-
voitteesta jäätiin 0,3 miljoonaa euroa.  Kil-
javan sairaalan toiminnan tukemisesta 
aiheutuvat lisäkustannukset eivät sisälly 
talousarvion muutosesitykseen. 
 
Käyttötaloustuloja ja -menoja koskevat 
muutosesitykset on tehty tulosalueittaisi-
na kokonaissummina, joiden pohjalta lau-
takuntien edellytetään tekevän muutokset 
käyttösuunnitelmiin laskentayksikkötasol-
la. 
 
Investointihankkeiden osalta muutosesi-
tykset pohjautuvat pääosin hankkeisiin, 
jotka muutoinkin ovat viivästymässä. Li-
säksi joidenkin hankkeiden osalta esite-
tään menolisäyksiä. Kokonaisinvestointi-
menojen vähennysesitys on 3,7miljoonaa 
euroa. 
 
Esitettyjen muutosten toteutuessa kunnan 
rahoitustilanne saadaan lainojen osalta 
lähes talousarvion mukaiseksi. 
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Määrärahamuutosesitys:

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

Hallinto- ja tukipalvelut
110 Kunnanviraston johto menovähennys 125 000
120 Hallinto menovähennys 65 000
140 Talous ja resurssit menovähennys 68 000
160 Kuntakehitys menovähennys 154 000
190 Sisäiset palvelut menovähennys 85 000
180 Maaseutuelinkeinopalvelut menovähennys 6 000
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä 503 000

Sosiaali- ja terveystoimi
211 Koti- ja laitoshoidon palvelut menovähennys 140 000
215 Terveyspalvelut tulolisäys 3 000

menovähennys 693 000
230 Sosiaalipalvelut tulolisäys 220 000
291 Kehittämis- ja hallintopalvelut tulolisäys 3 000

menovähennys 150 000
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 1 209 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
300 Lasten päivähoitopalvelut menovähennys 220 000
401 Kasvun ja oppimisen palvelut tulolisäys 90 000

menovähennys 319 000
440 Kulttuuripalvelut menovähennys 58 000
460 Liikuntapalvelut tulolisäys 80 000

menovähennys 45 000
480 Nuorisopalvelut menovähennys 26 000
490 Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys 190 000
Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä 1 028 000

Tekninen toimi
502 Rakennusvalvonta tulovähennys -102 000

menovähennys 21 000
541 Kunnallistekniikka menovähennys 47 000
542 Joukkoliikenne menolisäys -175 000
543 Ympäristötekniset palvelut tulovähennys -618 000

menovähennys 164 000
550 Tilakeskus menovähennys 79 000
560 Vesihuoltolaitos menovähennys 185 000
590 Teknisen toimen hallintopalvelut menovähennys 20 000
Tekninen toimi yhteensä -379 000

Käyttötalousosa yhteensä 2 361 000
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2. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttöomaisuuden myyntivoitot tulovähennys -1 339 000
Verotulot tulovähennys -3 129 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä -4 468 000

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

Rakennukset
Sosiaali- ja terveystoimi
- Perhetukikeskuksen rakentaminen (viivästyy) menovähennys 200 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
- Jokelan koulukeskuksen valtionosuus tulolisäys 14 000
- Pertun koulun laajennuksen hankesuunnittelu menovähennys 30 000
- Ruotsinkylän  koulun peruskorjauksen hankesuunmenovähennys 30 000
- Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajennus menovähennys 500 000

(viivästyy)
- Erkkolan korjaus, kunnan rahoitusosuus menovähennys 61 000
- Uimahalli

ilmanvaihdon parantaminen menovähennys 72 000
alakerran tilat liikuntatiloiksi menovähennys 100 000

Tekninen toimi
- Kunnanvirasto menovähennys 1 498 000
- Kellokosken nuorisotilan ilmanvaihto menovähennys 50 000
- Paijalan vanhan koulun ulkop. ja yläp. menolisäys -150 000
- Eläinlääkärin vastaanottotilojen laajennus menolisäys -18 000
- Pienet kohteet ja kosteusvauriokorjaukset menolisäys -300 000

Rakennukset yhteensä 2 087 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maarakenteet ja johtoverkostot menovähennykse 1 000 000

Kiinteän omaisuuden myynnit tulovähennys -1 467 000

Osakkeet ja osuudet menovähennykse 610 000
Kiinteistöyhtiö (ymp. keskus ja yrityskeskus)
Tuusulan ja Keravan yht. kiint. Oy paloasemaa varten

Investointiosa yhteensä 2 230 000

4. Rahoitusosa
Lainatarpeen muutos vähennys 2 182 000
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Osavuosikatsaus 1/2009 TULOSLASKELMA 15.6.2009
Tammi-huhtikuu 2009

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
Tot.% 2009/2008

2009 Tot. % 2008 2008 Ennuste Tot.% Budjetti Tot.% 2008 Muutos-%

4 998 29,5 % 4 972 28,4 % Myyntituotot 16 920 101 % 16 832 100,5 % 17 521 -3,4 %
3 264 34,8 % 3 014 30,4 % Maksutuotot 9 371 103 % 9 078 103,2 % 9 921 -5,5 %

472 15,0 % 1 171 30,1 % Tuet ja avustukset 3 146 100 % 3 146 100,0 % 3 890 -19,1 %
6 959 33,5 % 4 992 32,5 % Vuokratulot 20 752 100 % 20 752 100,0 % 15 349 35,2 %

234 4,7 % 3 028 32,9 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5 000 79 % 6 339 78,9 % 9 210 -45,7 %
193 4,8 % 205 15,0 % Muut toimintatuotot 4 069 133 % 3 063 132,8 % 1 363 198,5 %

16 120 27,2 % 17 381 30,4 % TOIMINTATUOTOT 59 257 100 % 59 210 100,1 % 57 254 3,5 %
15 885 29,3 % 14 353 29,9 % ilman myyntivoittoja 54 257 103 % 52 871 102,6 % 48 044 12,9 %

-20 944 32,0 % -18 959 30,7 % Palkat ja palkkiot -65 549 101 % -65 022 100,8 % -61 838 6,0 %
-6 251 30,1 % -4 755 25,2 % Henkilösivukulut -20 801 99 % -20 924 99,4 % -18 884 10,2 %

217 34,3 % 272 32,4 % Henkilöstökorvaukset 633 100 % 633 100,0 % 842 -24,8 %
-26 068 36,1 % -24 601 32,1 % Palvelujen ostot -72 303 98 % -73 823 97,9 % -76 682 -5,7 %
-3 326 32,3 % -3 222 29,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 290 100 % -10 262 100,3 % -10 778 -4,5 %
-3 769 38,3 % -3 583 33,1 % Avustukset -9 845 100 % -9 845 100,0 % -10 826 -9,1 %
-6 983 31,8 % -5 079 34,1 % Vuokrat -21 943 100 % -21 836 100,5 % -14 895 47,3 %

-252 22,1 % -151 20,1 % Muut toimintakulut -1 138 101 % -1 132 100,5 % -753 51,2 %
-67 375 33,5 % -60 078 31,0 % TOIMINTAKULUT -201 236 100 % -202 211 99,5 % -193 812 3,8 %

-51 256 36,1 % -42 697 31,3 % TOIMINTAKATE -141 979 99 % -143 001 99,3 % -136 559 4,0 %

46 848 35,0 % 47 037 36,4 % Verotulot 133 671 100 % 136 800 97,7 % 129 337 3,4 %
7 413 34,1 % 6 843 33,9 % Valtionosuudet 21 754 100 % 21 754 100,0 % 20 172 7,8 %

54 262 34,9 % 53 880 36,0 % Verorahoitus yhteensä 155 425 100 % 158 554 98,0 % 149 509 4,0 %

80 32,0 % 140 52,3 % Rahoitustuotot 250 100 % 250 100,0 % 268 -6,7 %
-196 42,2 % -139 20,2 % Rahoituskulut -465 100 % -465 100,0 % -688 -32,4 %
-116 54,1 % 1 -0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -215 100 % -215 100,0 % -420 -48,7 %

2 890 21,8 % 11 184 89,3 % VUOSIKATE 13 231 108 % 15 338 86,3 % 12 531 5,6 %

-3 316 31,6 % -3 295 33,3 % Poistot -10 494 100 % -10 494 100,0 % -9 886 6,2 %
Tilinpäätössiirrot -315

-426 7 889 338,5 % TILIKAUDEN TULOS 2 737 4 844 2 331
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Osavuosikatsaus 1/2009 RAHOITUSLASKELMA 15.6.2009
Tammi-huhtikuu 2009

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.

2009 Tot. % 2008 Tot. % Ennuste Budjetti Tot.% 2008
2 890 21,8 % 11 184 89,3 % Vuosikate 13 231 15 338 86 % 12 531
-234 4,7 % -3 028 37,1 % Tulorahoituksen korjauserät -5 000 -6 339 79 % -8 167

2 656 32,3 % 8 156 186,9 % TULORAHOITUS 8 231 8 999 91 % 4 364

-6 006 30,3 % -3 611 18,9 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 811 -23 494 84 % -19 141
0,0 % 182 59,9 % Rahoitusosuudet 1 004 320 314 % 304

268 4,9 % 3 429 37,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 5 500 6 967 79 % 9 270
-5 738 43,1 % 0 0,0 % INVESTOINNIT -13 307 -16 207 82 % -9 567

-3 082 60,7 % 8 156 -156,8 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -5 076 -7 208 70 % -5 203
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-423 4 Antolainauksen muutokset 0 0 -1 109
3 862 120,0 % 136 2,6 % Ottolainauksen muutokset 3 218 5 400 60 % 5 175
3 439 106,9 % 140 3,4 % RAHOITUSTOIMINNAN 3 218 5 400 60 % 4 066

KASSAVIRTA

0 0,0 % 97 Oman pääoman muutokset 0 0 0
-754 -2 250 -269,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset 1 800 1 800 834

-397 6 143 KASSAVAROJEN MUUTOS -58 -8 -303

-261 6 582 Kassavarat kauden lopussa 78 128 136
136 439 Kassavarat kauden alussa 136 136 439

19 563 10 820 Korolliset lainat kauden lop. 18 919 18 584 15 701


