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1 §  PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 

Esitys: Puheenjohtaja päättää 
- todeta läsnäolijat 
- todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltai-
nen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja että ko-
kous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

  



KERAVAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä  Sivu 
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 3 
 

 
 

 

  siht. tark. tark. 

 
 

   

 

2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 
 

Esitys:  Ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta valitsee pöytäkirjantarkasta-
jiksi Tuija Sundbergin, Vihdistä ja Santtu Vainionpään, Kirkko-
nummelta. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 
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3 §  KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
 
Kuntalain 87 i §:n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annetta-
va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnan-
hallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 

 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja  
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tie-
dot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lii-
tetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai 
kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat joh-
tokunnan jäsenet ja johtaja. 
 
Kuntalain 87 k §:ssä säädetyn mukaisesti kunnallisen liikelaitok-
sen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle 
asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
sesta sekä muut keskeiset tiedot Tällaisia asioita ovat ainakin ar-
vio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen  
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johto-
päätöksistä.   

 
Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä. 
 
Liikelaitoksen tilinpäätöksen lopullisesta hyväksymisestä ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä päättää kuntalain 13 §:n mukaan 
kunnan valtuusto kunnan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydes-
sä.  
 
KUUMA-liikelaitoksen tilipäätöksen laadinnassa on noudatettu kir-
janpitolautakunnan kuntajaoston v. 2013 yleisohjetta kunnallisen 
liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, v. 2013 yleisohjetta 
kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja laa-
dinnat perustuvat kuntalain 87 i §:n säännöksiin.  

 
Tilinpäätökseen sisältyvien taloudellista tilannetta koskevien tieto-
jen lisäksi tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Kirjanpitolau-
takunnan ohjeen mukaan toimintakertomuksessa on katsaus toi-
minnan ja talouden kehittymisestä, olennaisista tapahtumista, hal-
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linnosta, henkilöstöstä, ympäristötekijöistä sekä arvio riskienhal-
linnasta ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. 
 
KUUMA-seudun perustamissopimuksen mukaan edellisen tilikau-
den alijäämä/ylijäämä voidaan ottaa huomioon seuraavan tilikau-
den kuntien rahoitusosuuksissa edellisen tilikauden rahoitus-
osuuksien suhteessa. 
 
 __________________________ 
 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §3 

 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KUUMA-seutu liikelaitok-
sen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Tilin-
pää-töksen ja toimintakertomuksen valossa voidaan todeta liikelai-
toksen talouden ja toiminnan vastanneen niille asetettuja tavoittei-
ta. 

 
KUUMA-seudun tilinpäätös 
KUUMA-seudun vuoden 2019 tilikauden tulos oli 398,65 € ylijää- 
mäinen. 
 
Tuloslaskelma 
Tilikauden tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. 
  
Liike vaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myynti-
tuotot vähennettynä alennukset, oikaisuerät ja verot. KUUMA-
seudun liikevaihto oli 423 259,43 €.  
 
KUUMA-seudun liikevaihto sisältää kunnilta saadut toimintaa vas-
taavat tulot, jotka olivat yhteensä 423 259,43 €.  
 
Toimintakulut olivat 423 731,25 € euroa ja rahoitustuotot ja -kulut 
yhteensä 129.53 €. 
 
Henkilöstökulut koostuivat yhteistyöjohtajan, kuntayhteistyöassis-
tentin, liikennesuunnittelijan ja osa-aikaisen ilmastoasiantuntijan 
palkkakustannuksista. 

 
Tase 
Taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa.  
 
Muut saamiset kunnalta käsittää yhdystilin liikelaitoksen ja Kera-
van kaupungin talouden erottamiseksi. 
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Rahoitus 
Talousarviossa on osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve 
katetaan. 
 
Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Rahoitus- 
omaisuuden riittävyys lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen oli  
tyydyttävä (1,48) ja rahoitusomaisuuden riittävyys velvoitteiden  
hoitamiseen vaihto-omaisuuden kanssa oli hyvä (1,48). 
 
Liite 3a Tilinpäätös 31.12.2019 
Liite 3b Toimintakertomus 2019 
Liite 3c KUUMA-seutu liikelaitos / Keravan kaupunki tilinpää
 tös (Kermit-raportti 
Liite 3d KUUMA-seutu liikelaitoksen toimintakertomus ja tilin
 päätös 2019 / A Kuusela 

  
     

Esitys: Komissio päättää: 
 
- merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos oli 398,65 euroa ylijää-

mäinen  
- esittää KUUMA-johtokunnalle hyväksyttäväksi ja allekirjoitetta-

vaksi KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 
2019 liitteen 3a mukaisesti 

- esittää, että tilikauden ylijäämä 398,65 € kirjataan tilikauden 
yli/alijäämä –tilille 

- esittää vuoden 2019 toimintakertomuksen KUUMA-
johtokunnan hyväksyttäväksi (liite 3b) 

 
Päätös:  
KUUMA-komissio hyväksyi osaltaan KUUMA-liikelaitoksen tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen 2019 ja päätti viedä ne 
KUUMA-johtokunnan käsittelyyn. 
 

    _________________________ 
 
 
  KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §3 
 

Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KUUMA-seutu liikelaitok-
sen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2019. Tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen valossa voidaan todeta liikelaitoksen talou-
den ja toiminnan vastanneen niille asetettuja tavoitteita. 
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 Liite 3a Tilinpäätös 31.12.2019 
 Liite 3b Toimintakertomus 2019 

 Liite 3c KUUMA-seutu liikelaitos / Keravan kaupunki tilinpäätös  
   (Kermit-raportti 
 Liite 3d KUUMA-seutu liikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 / 

  A Kuusela 
  
 Esitys: Johtokunta päättää: 

 
- merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos oli 398,65 euroa ylijää-

mäinen  
- hyväksyä ja allekirjoittaa KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpää-

töksen vuodelta 2019 liitteen 3a mukaisesti 
- esittää, että tilikauden ylijäämä 398,65 € kirjataan tilikauden 

yli/alijäämä –tilille 
- hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 3b) 
- hyväksyä vuoden 2019 Kermit-raportin Keravan tilin päätöstä 

varten (liite 3c) 
 

 
Päätös: KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 
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4 §  VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 
(LIIKENNE 12) 
 
 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §5 
 
Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman (Liikenne 12) valmistelu etenee. Suunnitelma sisältää toi-
menpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, ra-
kennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumi-
seen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-
vuotinen valtion rahoitusohjelma. Ensimmäinen valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021 - 2032 ja 
suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Liikennejärjes-
telmäsuunnitelman valmistelua ohjaa liikenneministeri Timo Hara-
kan johtama parlamentaarinen ohjausryhmä. Sidosryhmäkäsitte-
lyä koordinoi yhteistyöryhmä. Helsingin seutua yhteistyöryhmässä 
edustaa neljän MAL-kaupunkiseudun mandaatilla pormestari Lauri 
Lyly Tampereelta, varalla Hannu Penttilä Vantaalta.  
VLJS-valmisteluun liittyvät materiaalit ovat ladattavissa sähköises-
ti valtioneuvoston hankeikkunassa osoitteessa 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on esitellyt suunnitelman tavoi-
teaihioita 10.1.2020 pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Tavoitteita 
koskevat linjaukset ohjaavat lopputulosta hyvin paljon ja valtakun-
nallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma tul-
laan rakentamaan asetettujen tavoitteiden perusteella. Tavoitteita 
koskeva poliittinen päätöksenteko on ajoitettu parlamentaarisessa 
ohjausryhmässä helmikuulle 2020. 

 
VLJS-prosessissa on tähän mennessä pyydetty palautetta eri si-
dosryhmiltä useassa eri vaiheessa. Traficomin VLJS-valmistelun 
tueksi laatimasta liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäris-
tön muutoksia kuvaavasta raportista on ollut mahdollista antaa 
kommentteja 31.12.2019 mennessä. KUUMA-seutu liikelaitos on 
kommentoinut raporttia määräajan puitteissa.  
 
VLJS:n vaikutusten arviointiohjelma on ollut virallisella lausunto-
kierroksella 22.11.2019 - 24.1.2020. KUUMA-seutu liikelaitos on 
toimittanut seudun yhteisen lausunnon www.lausuntopalvelu.fi -
sivuston kautta 22.1.2020. KUUMA-komission sähköpostitse hy-
väksymä lausunto on liitteenä 5. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi kerännyt eri toimijoiden 
näkemyksiä parlamentaarisen ohjausryhmän linjaamista tavoi-

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019
http://www.lausuntopalvelu.fi/
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teaihioista joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana. KUUMA-
liikelaitos on toimittanut KUUMA-liikenneryhmän koostamat kom-
mentit tavoiteaihioista Väylävirastolle 30.12.2019. 
 
Koko Helsingin seudun yhteiset kommentit puolestaan on koottu 
MAL- neuvottelukunnan ja HLJ-toimikunnan yhteiskokouksessa 
23.1.2020. LVM:n keräämä palaute on toimitettu parlamentaarisel-
le ohjausryhmälle poliittista päätöksentekoa varten. 

 
VLJS:n toimenpideohjelmaa on tarkoitus työstää jatkossa vuoro-
vaikutteisesti eri toimijoiden kanssa. Helsingissä järjestetään 
10.3.2020 alueellinen tilaisuus, jossa liikenne- ja viestintäministe-
riö pyytää evästyksiä toimenpideohjelman valmisteluun. Syksyllä 
2020 viimeistellään VLJS-suunnitelmaluonnos ja arvioidaan sen 
vaikutukset. Suunnitelma annetaan selontekona eduskunnalle al-
kuvuonna 2021, minkä jälkeen valtioneuvosto päättää asiasta. 

 
  Liikennesuunnittelija Henrik Helenius selostaa asiaa. 
 
  Liite 5a  
  KUUMA-lausunto - VLJS vaikutusten arviointiohjelma 
  Liite 5b  
  VLJS-tilannekatsaus / H Helenius 
 
  Esitys:  
  KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi ja päättää viedä 
  asian tiedoksi myös KUUMA-johtokunnalle. 
 
  Päätös:  
  KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi komis-  
  sio päätti, että VLJS:n yhteistyöryhmän puheenjohtaja, LVM:n 
  osastopäällikkö Sabina Lindström kutsutaan seuraavaan ko-  
  mission kokoukseen 1.4.2020. 
   
   __________________________ 
 
  KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §4 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tiedottanut 3.3.2020, että valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) parlamentaa-
rinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta: 
 
- Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumis- 

 muotoja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla 
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- Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja 
vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin 

 
- Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  pa-

ranee. 
 
Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut myös taloudelliset ra-
jat VLJS:n laatimiselle. Alkuvaiheessa suunnittelu perustuu julki-
sen talouden suunnitelman mukaiseen valtion talousarviorahoi-
tukseen ja ensimmäisten vuosien osalta nojaudutaan voimassa 
olevaan julkisen talouden suunnitelmaan. Parlamentaarinen oh-
jausryhmä on myös linjannut, että perusväylänpidon osalta pide-
tään voimassa määrärahoihin tehty pysyvä, vähintään 100 miljoo-
nan euron korotus. 
 
Talousarviorahoituksen määrää tullaan tarkastelemaan suhteessa 
suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen suunnittelun edetessä. 
Myös rahoituspohjan laajentamista talousarviorahoituksen ulko-
puoliseen rahoitukseen tullaan tarkastelemaan. 
Toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy nyt linjattujen tavoittei-
den ja taloudellisten rajojen pohjalta. Valmistelussa on tarkoitus 
hyödyntää saatua palautetta. Vaikutusten arviointi tulee olemaan 
keskeisessä roolissa valmisteluprosessissa. 
 
Helsingissä järjestetään VLJS:n Etelä-Suomen aluetilaisuus 
10.3.2020, johon on kutsuttu muun muassa yritysten, järjestöjen, 
kuntien ja maakuntien liittojen edustajia. Tilaisuuden laajassa en-
nakkoaineistossa on käsitelty muun muassa suunnitteluprosessin 
aikataulua, toimenpideohjelman valmistelua sekä liikennejärjes-
telmän rahoitusta ja nykytilaa. Aineisto on saatavissa valtioneu-
voston hankeikkunassa osoitteessa 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019. 
 
Liikennesuunnittelija Henrik Helenius selostaa asiaa. 
 

 Liite 4a KUUMA-lausunto - VLJS vaikutusten arviointiohjelma 
 

 Liite 4b VLJS-tilannekatsaus / H Helenius 
 

 
Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. 

 
Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
 

 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019
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5 §  KUUMA-SEUDUN TIEMAKSUSELVITYS 
 
KUUMA-komissio 17.10.2019 / §9 
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §4 
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / §30 
 
Päätös:  
KUUMA-johtokunta hyväksyi osaltaan liikelaitoksen toimintasuun-
nitelman ja talousarvion vuodelle 2020. 
 
Käydyssä keskustelussa johtokunnan edustajat tiedustelivat, 
mahdollistaako TTS2020 erillisselvitysten teettämisen. Liikelaitok-
sen johtaja Antti Kuusela vahvisti tämän. 
 
Lisäksi johtokunta päätti, että KUUMA-komissio tuo seuraavaan 
kokoukseen tiemaksuselvitystä koskevan esityksen. 
 _________________________ 

  
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §10 

 
Esitys:  
KUUMA-komissio valitsee tiemaksuselvityksen tekijän ja asettaa 
selvityksen valmistumiselle takarajan. Lisäksi komissio päättää 
viedä asian tiedoksi KUUMA-johtokunnalle 12.3.2020. 
  
Päätös:  
KUUMA-komissio päätti esittää KUUMA-johtokunnalle, ettei seu-
dun omaa selvitystyötä käynnistetä vielä tässä vaiheessa, vaan 
odotetaan MAL 2019 -suunnitelman jatkotyönä toteutettavan Hel-
singin seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelun esiselvitysten tu-
loksia. Esiselvitykset valmistuvat toukokuuhun mennessä ja ne 
esitellään KUUMA-johtokunnalle 28.5.2020. Näin vältetään mah-
dolliset päällekkäisyydet HSL:n ja KUUMA-seudun selvitysten si-
sällöissä. 
 
 ___________________________ 
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KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §5 
 
KUUMA-komission puheenjohtaja Harri Lipasti selostaa asiaa. 
 

Esitys: KUUMA-komissio esittää KUUMA-johtokunnalle, ettei seudun 
omaa selvitystyötä käynnistetä vielä tässä vaiheessa, vaan odote-
taan MAL 2019 -suunnitelman jatkotyönä toteutettavan Helsingin 
seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelun esiselvitysten tuloksia. 
Esiselvitykset valmistuvat toukokuuhun mennessä ja ne esitellään 
KUUMA-johtokunnalle 28.5.2020. Näin vältetään mahdolliset pääl-
lekkäisyydet HSL:n ja KUUMA-seudun selvitysten sisällöissä. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. KUUMA-
johtokunta päätti myös, että KUUMA-komissio tuo seuraa-
vaan johtokunnan kokoukseen esityksen siitä, miten ja millä 
aikataululla seudun oma tiemaksuselvitys kilpailutetaan ja to-
teutetaan. Tätä edeltää HSL:n koordinoimien esiselvitysten 
alustavien tulosten esittely komissiolle (7.5.2020) ja selvitys-
ten mahdollisten päällekkäisyyksien tunnistaminen. Komis-
sio laatii sen pohjalta esityksen seudun oman tiemaksuselvi-
tyksen sisällöstä. 
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6 §  KUUMA-SEUDUN EDUNVALVONTATAPAAMISET 
 
KUUMA-komissio 12.9.2019 / §7 
KUUMA-johtokunta 26.9.2019 / §25 
KUUMA-komissio 17.10.2019 / §6 
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §6 
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / §32 
 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §9 

 
KUUMA-seudun edunvalvontaan liittyen komissio pyrkii tapaa-
maan kevään kuluessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Hara-
kan, kuntaministeri Sirpa Paateron sekä mahdollisesti valtiova-
rainministeri Katri Kulmunin. 
 
Muita mahdollisia tavattavia ovat esimerkiksi ympäristöministeri 
Krista Mikkonen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja 
maakuntajohtaja Ossi Savolainen. 
 
Loppukeväällä järjestetään perinteinen KUUMA-seudun kansan-
edustajatapaaminen. 
 
Asiaa selostaa yhteistyöjohtaja Antti Kuusela. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio päättää edunvalvontatapaamisten järjestämi-
sestä. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio päätti, että yhteistyöjohtaja Antti Kuusela ryhtyy 
valmistelemaan tapaamisia ministereiden kanssa (Paatero, Ha-
rakka, Mikkonen ja Kiuru). Tapaamiset pyritään ajoittamaan edun-
valvonnan kannalta sopiviin kohtiin keväällä. 

 
  _________________________ 
 
 KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §6 

 
Komission ministeritapaamisten lisäksi voidaan johtokunnan niin 
halutessa kutsua ministereitä tai johtavia viranhaltijoita johtokun-
nan kokouksiin alustamaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyöjoh-
taja Antti Kuusela selostaa asiaa. 
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Esitys: KUUMA-johtokunta keskustelee edunvalvontatapaamisista, mer-
kitsee selostuksen tiedoksi ja päättää mahdollisten alustajien kut-
sumisesta. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti,  
että seuraavaan kokoukseen pyritään saamaan vieraaksi  
kuntaministeri Sirpa Paatero. Käsiteltävinä aiheina Kuntien ti-
la-raportti sekä mahdollisesti myös maakuntauudistus. Ko-
kouksen ajankohtaa siirretään ministerin aikataulun perus-
teella. Samaan kokoukseen kutsutaan myös KUUMA-seudun 
kansanedustajat. ” 
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7 §  KUUMA-SEUDUN YHTEISMARKKINOINTI 
 
 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §11 
 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KIKY-ryhmän hyväksymän 
markkinointisuunnitelman. 
 
Liite 11a 
HRI markkinointisuunnitelma 2020_PÄIVITETTY 24.2.2020 
 
Liite 11b 
HRI markkinointisuunnitelman esittely Antti Kuusela 
   
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee suunnitelman tiedoksi. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin 
suunnitelman esittelystä KUUMA-johtokunnalle. 
 

   ________________________ 
 
 KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §7 

 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee Helsinki Ring of Industryn 
markkinointisuunnitelman. 
 

Liite 7a HRI markkinointisuunnitelma 2020_PÄIVITETTY 24.2.2020 
 
Liite 7b HRI markkinointisuunnitelman esittely Antti Kuusela 
 
Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
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8 §  MUUT ASIAT 
 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee muut asiat tiedoksi. 
 

Päätös: Ei ollut muita asioita. 
 
 
  



KERAVAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä  Sivu 
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 17 
 

 
 

 

  siht. tark. tark. 

 
 

   

 

9 §  SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esitys:  KUUMA-johtokunta merkitsee tiedoksi seuraavan kokouksen. 
 
Päätös: KUUMA-johtokunta keskusteli seuraavasta kokouksesta ja 

päätti että KUUMA-johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 
kesäkuun alussa. Kesäkuun kokoukseen kutsutaan KUUMA-
seudun kansanedustajat ja kuntaministeri Sirpa Paatero pyri-
tään saamaan paikalle kokoukseen ja kokous sovitetaan 
mahdollisuuksien mukaan ministerin aikatauluun. 
 

 KUUMA-toimisto esittää kevään kuluessa uuden kokouspäi-
vämäärän. 
 

 
 

 
  

KUUMA-johtokunta 2020 / kevät 

to 12.3.2020 klo 18.00 -   Tuusula 

to 28.5.2020, klo 18.00 -  Tuusula,                                         

kokous siirretään kesäkuun 

alkuun 

 
 

syksy 

to 24.9.2020, klo 18.00-   Tuusula 

to 26.11.2019, klo 18.00- Tuusula 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
§ 
 
Oikaisuvaatimusohje 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte-
tä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä 
päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä 
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavusta-
ja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keravan kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse tai sähköpostilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: 
KUUMA-seutu –liikelaitoksen johtokunta 
PL 123 (Kauppakaari 11) 
04201 Kerava 
Sähköposti: kuuma@kuuma.fi 
 
Muutoksenhakukielto 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
§ 1-9 
 

 
 


