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§ 33
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 34
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kari Kinnunen ja Ari
Weckman.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Kinnunen ja Anssi Rantakari.

Infot:
Palveluverkko / Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara
Yläkoulun tuen rakenteet / Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori Helena
Palola
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§ 35
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 3/2018
TUUDno-2018-406
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kassiv tot032018_hlöstö022018.pdf
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten
tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden
toteutumisesta.
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.31.3.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1. – 28.2.2018
ja vertailun vuoteen 2017.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku
on 25,0 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa
kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 %.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiuudistus vaikuttaa päivähoitomaksujen
kertymään alentavasti. Ennuste sisältää 450 tuhannen euron vähennyksen
maksutuottoihin ja 150 tuhannen euron lisäyksen avustustuottoihin sekä
hankkeista aiheutuvien opetuksen henkilöstökulujen lisäyksen 150 tuhatta
euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2018
tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 36
Koulunuorisotyö pysyväksi osaksi Tuusulan nuorisotyötä, aloite
TUUDno-2018-459
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Risto Kanerva
markus.torvinen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
opetuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Valtuutettu Ilona Toivanen on 13.02.2017 jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Nuorisotyö on ollut murroksessa ja nuorten käynnit nuorisotaloilla ovat olleet
valtakunnallisesti laskussa jo pidemmän aikaa. Nuorisotyössä on aktiivisesti
vastattu muutokseen ja nuorten toiveisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia
ja ryhmiä eri ihmisille perinteisen tilatyöskentelyn rinnalle. Myös arvokasta
tilatyötä on edelleen jatkettu sekä Tuusulassa että muualla.
Paras mahdollisuus kohdata kaikkia alueen nuoria on yläkouluissa,
jotka kokoavat samojen seinien sisään kaikki alueen 13–15 -vuotiaat.
Eri kunnissa on menestyksekkäästi toteutettu koulunuorisotyötä siten,
että nuorisotyöntekijät ovat säännöllisesti mukana koulujen toiminnassa,
sekä erilaisissa erityispäivissä, ryhmäytyksissä että ihan viikottaisessa
työajassa. Tällä tavoin nuoret saavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia, sekä
tutustuvat alueen nuorisotyöntekijöihin, mikä voi madaltaa kynnystä osallistua
nuorisotyön tarjoamiin palveluihin myös vapaa-ajalla.
Myös Tuusulassa nuorisotyöntekijät ovat perinteisesti olleet mukana
esimerkiksi ryhmäytyksissä, sekä pitäneet pop-up -tilaa yksittäisissä kouluissa.
Esitän kuitenkin, että Tuusulassa aletaan toteuttaa koulunuorisotyötä jokaisella
yläasteella säännöllisesti ja, että se otetaan vakiintuneeksi osaksi sekä koulujen
että nuorisotyön vuosikelloa."
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Koulunuorisotyö on koulussa tapahtuvaa ja nuorille suunnattua tukitoimintaa,
jota tehdään yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja koulun eri
ammattiryhmien kanssa, osana yleistä oppilashuoltoa. Aloite on tärkeä ja
alueellinen nuorisotyö valmistelee koululla tapahtuvan nuorisotyön rakenteen
vahvistamista säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi. Tuusulan yläkouluissa
järjestetään toimintaa, jossa nuoriso-ohjaajan työotteesta ja tuesta voi olla
hyötyä.
Alueellinen nuorisotyö osallistuu jo tällä hetkellä koulunuorisotyön tekemiseen
eri tavoilla, toiminta kuitenkin vaihtelee koulusta riippuen eikä työtä ole
resursoitu muun nuorisotyön tavoin.
Syksyn aikana laaditaan suunnitelma, joka sisältää kuvauksen tarvittavista
resursseista, tavoitteista ja alueellisen nuorisotyön osuudesta
koulunuorisotyössä. Suunnitelman tulee myös huomioida alueelliset tarpeet
ja työtä tehdään yhteisesti sovituilla tavoilla koulun muiden ammattiryhmien
kanssa. Toiminnan ja yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on tukea oppilaiden
osallisuutta koulun arjessa ja parantaa työn näkyvyyttä koululla aloitteessa
kuvatulla tavalla.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Ilona
Toivasen aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen esittämän aloitteen 13.2.2017
§ 24 tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 37
Asuntomessusuunnittelu ja yrittäjyyskasvatus, aloite
TUUDno-2018-603
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Valtuutettu Laitinen Sarianna / Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt
13.03.2017 seuraavan aloitteen:
Uusi opetussuunnitelma tuo vahvasti esille oppilaiden oman monitaitoisen
yrittäjyyden tukemista. Puhumme sekä sisäisestä että ulkoisesta yrittäjyydestä.
Tuusulassa on yrittäjyyskasvatusta toteutettu erilaisin keinoin, mm.
kerhomuotoisesti sekä alakoulujen pikkuyrittäjät-teemalla.
Ehdotan, että yläkoulujen yrittäjyyskasvatukseen sisällytetään erilaisia
asuntomessuihin liittyviä teemoja, mm. ympäristösuunnitelmien
kommentointia ja ideointia ja otetaan tällä tavoin asuntomessuista irti myös
sen pedagoginen mahdollisuus. Näitä teemoja voisi integroida myös muihin
oppiaineisiin.
Lisäksi ehdotan, että yrittäjyyskasvatuksen merkeissä suunnitellaan
lukuvuodeksi 2019-2020 toiminto, jossa yrittäjyyskasvatukseen mielenkiintoa
osoittaneet nuoret saavat yhtenä tai muutamana pienempänä ryhmänä
suunnitella asuntomessuille jonkin toteuttamiskelpoisen itsensä
työllistämistavan kesäksi 2020, kyseessä voisi olla esim. siisteyden ylläpitoa,
kioskitoimintaa tai mitä ikinä idearikkaat nuoret keksisivätkään. Toiminnon
kesäajan toteuttaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä esim. niin,
että pedagoginen pohjatyö, suunnittelu ja alkuorganisointivastuu olisi koululla
ja toteuttamisajankohdan aikuisohjaus esimerkiksi nuorisopalvelulla.
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Kasvatus- ja sivistystoimessa on käsitelty Sarianna Laitisen tekemää aloitetta,
jota pidettiin hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Aloitteen mukaisen toiminnan
käynnistämiseksi on tehty seuraavaa:
•

•
•

Opettajista on valittu hakemusten perusteella kevään 2018 aikana
alkavaan YES-yrittäjyyskoulutukseen kolme opettajaa, jotka toimivat
jatkossa yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajina. Opettajat ovat
Annaleena Hannola, Janne Jaakkoja ja Antti Korhonen, jotka
kehittävät osana koulutustaan asuntomessujen hyödyntämistä
koulujen yrittäjyyskasvatuksessa.
YES-yrittäjyystutorit ovat ideoineet asuntomessuihin liittyvien
teemojen sisällyttämistä koulujen yrittäjyyskasvatukseen.
Yläkouluikäisille kehitetään valinnaisten aineiden kurssitarjottimiin
tarjontaa sekä messualueen ympäristösuunnitelmaan että
yleisemmin ympäristön kehittämiseen liittyvään toimintaan ja
Monion ympäristön suunnitteluun. Toimiva ympäristö mahdollistaa
monenlaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen. Millainen
ympäristösuunnitelma palvelisi lasten ja nuorten tarpeita?
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•
•
•
•
•

Alakouluikäiset otetaan mukaan esimerkiksi unelmien huone, piha
tai puisto –teemalla. Tavoitteena on suunnitella esimerkiksi huone,
joka voitaisiin toteuttaa messuille.
Lukuvuonna 2019-2020 suunnitellaan valinnaisen aineen kurssi,
jonka tavoitteena on saada nuoria työllistymään messuille. Nuorten
on tarkoitus luoda oma yritysidea, joka voi johtaa työllistymiseen.
Yhteistyömahdollisuuksia tuusulalaisten yritysten ja Pekka
Halosen akatemian ja Keudan kanssa selvitellään osana
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kunnassa.
Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu alustavasti Tuusulan
asuntomessutoimiston kanssa. Palaveri asiasta on viikoilla 16-17.
Osallistavan budjetoinnin kautta saatavaa rahoitusta voisi suunnata
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Sarianna
Laitisen/Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen/Kokoomuksen
valtuustoryhmän esittämän aloitteen 13.3.2017 § 46 tulleen
käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutos, lausunto
TUUDno-2018-467
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Hannamari Halinen
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Ydinkeskusta 8067, oas
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa
Ydinkeskustan, korttelin 8067 asemakaavan muutoksesta.
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
15.3.–16.4.2018 välisenä aikana.
Suunnittelualueen sijainti
Asemakaavan muutosalue, kortteli 8067 viereisine katualueineen, sijaitsee
Hyrylän keskustassa.
Pohjoisessa suunnittelualueen rajaa Esikunnanpolku ja sosiaali- ja
terveysaseman kortteli, idässä Esikunnan-puisto ja Tuusulanväylä, Etelän
suunnassa aluetta rajaa Kaartilaisenpolku ja lännessä liikennealue
(pysäköintikenttä) sekä Jokipuiston virkistysalue.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1 ha.
Tavoitteet
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta
Hyrylän keskustan alueella ja ajanmukaistaa sitä vastaamaan paremmin
tarvetta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa tehokkaan keskustamaisen
kerrostalokorttelin toteuttaminen.
Suunnittelutyön tavoitteena on tarkastella vähintään kahta eri
pysäköintiratkaisua, näiden ohella mahdollisia muita korttelin rakentamiseen
liittyviä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Asemakaavan muutosta nähtäville
asetettaessa valitaan eri vaihtoehdoista tavoiteltavin.
Maanomistus
Suunnittelualueen olevan asemakaavan mukaiset tontit eivät ole
kunnan omistuksessa. Korttelissa olevan tontin 1 omistaa Tuusulan
seurakunta ja tontin 2 as. oy Tuusulan päävartio. Katualueet ovat kunnan
omistuksessa. Kaava-alueen maanomistajien kanssa on tarkoitus tehdä
maankäyttösopimukset MRL 91 b §:n mukaisesti. Kaava-alue tarkentuu työn
kuluessa.
Väestö
Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan keskuksen, Hyrylän ytimessä. Alue on vasta
rakenteilla eikä sillä siten ole asukkaita tai työpaikkoja. Nykyisin enintään 500
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m etäisyydellä keskustasta asuu noin 4300 asukasta ja enintään kilometrin
etäisyydellä Hyrylän keskusta-alueesta asuu noin 7 300 asukasta.
Yhdyskuntarakenne ja palvelut
Kaava-alue on osa Hyrylän ydinkeskustaa. Hyrylän kaupallisen keskustan voi
vielä tässä taajaman kehitysvaiheessa katsoa muodostuvan kahdesta, osin
toisistaan erilliseksi jäävästä osasta – eteläisen kiertoliittymän liikekeskuksen
alueesta ja Kauppatien varren ensimmäisen kerroksen ns. kivijalkamyymälöistä
ja pohjoisosassa kunnantalon, vanhan ostarin, kirjaston ja Autoasemankadun
viereisten liikekiinteistöjen alueesta. Kaupallinen keskusta katkeaa jonkin
verran juuri suunnittelualueen ja terveyskeskuksen alueella.
Hyrylän keskustan yhdyskuntarakenne on jo paikoin keskustamaisen tiivis.
Rakenteen sisään jää kuitenkin toteutumattomia tai vajaasti toteutuneita
kortteleita.
Taajamakuva
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Tuusulan
kuntakeskuksen ytimessä. Kortteli on tärkeä osa Hyrylän keskustaa ja
Tuusulanväylälle sekä Hyryläntielle avautuvaa kaupunkikuvaa.
Hyrylän taajaman ydin rajautuu Tuusulanväylän ja Hyryläntien väliin.
Rakentamisen kerrosluku vaihtelee välillä I-VII. Rakentamisen tehokkuus ja
arkkitehtuuri vaihtelee voimakkaasti koko keskusta-alueella. Korkeimmat
rakennukset ovat Tuusulanväylän varressa olevat kuusikerroksiset
asuinkerrostalot Upseerinhovi ja Möllerinkulma sekä viisikerroksiset
Hopeahelmi ja Postin talo - Suutarintien tornitalossa on keskustan korkein
kerrosluku eli VII. Kievarinkaaren kerrostaloissa on kerrosluku välillä
V-VII. Kauppatien varressa kerrosluku on IV-V. Keskustan pohjoispään
korkeimmat kerrosluvut ovat Terveyskeskus IV ja Koskenmäentien asuintalo
(Koskenmäentie 2) V.
Voimassa oleva kaava mahdollistaa kunnantalon tontilla kahdeksan kerrosta.
Keskustan pohjoispuolisen Klaavonkallion korkeimmissa taloissa on viisi
kerrosta.
Taajamakuvallisesti yhtenäisin jakso muodostuu Kauppatien kolmesta
kaupunkimaisesta kerrostalosta (Kauppatie 7-11) - katutilaa heikentää
kuitenkin toistaiseksi kadun vastakkaisen puolen toteutumattomuus.
Hyrylänkadun pohjoispuolen rakennukset asettuvat myös hyvin katutilaa
rajaavasti. Toinen yhtenäisiä piirteitä omaava tekijä on keskustaa voimakkaasti
ja positiivisesti leimaava punatiilen käyttö.
Nykyinen keskustan taajamakuva on rakentunut pääasiallisesti 1960luvulla ja myöhemmin. Keskustan rakennuskanta sisältää kuitenkin
jonkin verran ajallista kerroksellisuutta. Vanhinta kerrostumaa edustavat
Maamiesseurantalo (mahdollisesti 1800-luvun jälkipuoliskolta), Koulumäki ja
Hyrylän kasarmialueen toisen rakennuskauden punatiiliset kaksi rakennusta
(1900-luvun alusta).
Kasarmialueen ensimmäistä puurakentamisen kautta (1800-luvun
jälkipuoliskolta) ei edusta Tuusulanväylän länsipuolella yhtään rakennusta.
Äkseerauskenttä on sijainnut nykyisten seurakuntakeskuksen ja
terveyskeskuksen sijoilla.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja sivistylautakunnalla ei ole huomautettavaa Ydinkeskustan,
korttelin 8067 asemakaavan muutokseen.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•

antaa esittelytekstissä olevan lausunnon Ydinkeskustan,
korttelin 8067 asemakaavan muutoksesta.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 39
Kansainvälisen toiminnan kehittäminen kasvun ja oppimisen palveluissa
TUUDno-2018-606
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Educational visits.docx.pdf
2 Kv-toiminnan 5 osa-aluetta.pdf
Tuusulan kunnan kuntastrategiassa on nostettu esiin tavoite, jonka mukaan
Tuusula on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Lisäksi tavoitteena
on luoda edellytyksiä kansainvälistymiselle, lisätä kunnan tunnettavuutta
ja matkailua kunnan alueella. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi kasvun ja
oppimisen palveluissa kehitetään kansainvälistä toimintaa.
Kansainvälinen toiminta sisältää viisi osa-aluetta:
* Kansainvälisyys laaja-alaisena osaamisena ja kotikansainvälisyys
* Koulujen yhteistyö kunnan ystävyyskaupunkien kanssa
* Erilliset kansainväliset projektit
* Opettajien ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen
* Osaamisen brändäys ja markkinointi kansainvälisille vierailijoille
Kasvun ja oppimisen palveluiden osaamisen brändäys ja markkinointi
kansainvälisille vierailijoille on oleellinen osa tunnettavuuden ja kuntabrändin
rakentamisessa, opettajien ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä
matkailun lisäämisessä. Vierailujen onnistumiseksi ja molemminpuolisen
kehittämisen näkökulman toteutumiseksi on Tuusulassa kehitetty ns.
EDUpackseja, joiden tarkoituksena on kuvata vierailijoille koulujen ja
päiväkotien toimintaa, tarjota yksiköiden henkilöstölle mahdollisuuksia saada
kansainvälisiä kontakteja ja kehittyä kouluttajana sekä parantaa vierailujen
organisointia. EDUpacksien kautta yksiköt esittelevät vahvuuksiaan ja voivat
profiloitua erilaisten kasvun ja oppimisen osa-alueiden asiantuntijoiksi.
EDUpackseja kehitetään yhdessä yksiköiden kanssa kevään 2018 aikana ja
niitä päivitetään yksiköiden toimintakulttuurin kehittymisen ja osaamisen
lisääntymisen myötä.
Vierailut aiheuttavat Tuusulan kunnalle kustannuksia, jotka katetaan
vierailuista perittävillä maksuilla. Kustannuksia syntyy mm. vierailujen
organisoinnista, mahdollisista opettajien sijaiskustannuksista sekä tarjoiluista
ja materiaaleista. Lautakunnalle esitetään, että vierailuista perittäisiin maksu
alla olevan taulukon mukaisesti. Vierailut voivat sisältää seuraavia elementtejä:
- suomalaisen koulu-/varhaiskasvatusjärjestelmän esittely
- vierailu yksikössä ja toiminnan esittely
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- koulutuksellinen workshop yhdessä tuusulalaisen opetus-/
kasvatushenkilöstön kanssa
- tutustuminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan (hinnoitellaan erikseen,
toteuttajana voi olla myös paikalliset seurat tai yhdistykset)

The prices (VAT 24% included)
Duration of visit
in hours

3-5 visitors

6-12 visitors

13-30 visitors

1-2

300€

400€

500€

3-5

400€

550€

700€

Kansainvälisen toiminnan rahoituksen osalta kasvun ja oppimisen tulosalueelle
tullaan esittämään vuoden 2019 talousarvioon lisäyksiä. Kansainvälisyys
laaja-alaisena osaamisena ja kotikansainvälisyys kuuluu opetussuunnitelman
ja koulujen perusrahoituksen mukaiseen toimintaan. Suunnitelmassa
tavoitteena on kehittää myös ystävyyskuntatoimintaa ja mahdollistaa
ystävyyskoulutoiminta. Tuusulalaisille lapsille ja nuorille halutaan tarjota
mahdollisuus kansainväliseen liikkuvuuteen tietoverkkojen kautta tapahtuvan
yhteistyön lisäksi. Opettajien ammatillisen kehittymisen ja työnantajaimagon
kehittämiseksi rahoitusta tullaan esittämään henkilöstön kansainvälisiin
koulutuksiin ja mahdollisuuksiin tutustua kansainvälisiin toimintakulttuureihin.
Talousarviossa tulee varautua rahoituksen osalta erilaisiin hankkeisiin,
niiden omavastuisiin ja projekteihin, jotka tukevat kansainvälisen toiminnan
kehittymistä. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen tullaan esittämään
resursointia alla olevan jaotteluun perustuen
* oppilasliikkuvuus kunnan ystävyyskaupunkeihin 25 000 € - 30 000 €
* erillisten kansainvälisten projektien rahoitus 7 000 € - 10 000 €
* opettajien kehittyminen ja verkostoituminen 5 000 €
* kansainvälisen toiminnan vuotuinen rahoitus yhteensä 37 000 € - 45 000 €

Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen haetaan valtionavustusta seuraavasta
hakuerästä http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_
koulutus/103/0/val-tion_erityisavustus_perusopetuksen_innovatiivisiin_
kokeiluihin_ja_kehittamiseen
* painoalueena kansainvälisyyden polkujen kehittäminen varhaiskasvatuksesta
lukiokoulutukseen
* painoalueena kustannustehokkaat ja innovatiiviset tavat toimia
kansainvälisesti globaalikasvatuksessa ja kestävässä kehityksessä
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä opetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen
toiminnan taksat
muilta osin merkitä opetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen
toiminnan esittelyn tiedoksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 40
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätöksiä
18.4.2018 § 31 Virkamatkamääräys Kokkonen Sanna ja Hiidenkari Päivi, Hyrylän
yläasteen opintomatka Espanjan Villenaan 23.-28.4.2018
13.4.2018 § 30 Virkamatkamääräys Lillrank Susanna ja Rissanen Hanna-Riitta,
Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen venäjän opiskelijoiden opintoretki
Pietariin 2.-4.5.2018
13.4.2018 § 29 Virkamatkamääräys Kokkonen Sanna ja Kivistö de Silva Elina,
Hyrylän yläasteen 9D-luokan opintoretki Tukholmaan 23.-25.5.2018
12.4.2018 § 27 Ahonen Terhi, palkaton virkavapaa 1.8.2018 -31.7.2019
9.4.2018 § 26 Virkamatkamääräys Sundqvist Joakim, Nieminen Katja, Tirkkonen
Arttu, Elo Katja, Newton Rom-konseptin tutustuminen Norjaan 13.-15.5.2018

Opetuspäällikön päätöksiä
19.4.2018 § 43 A2-kieliryhmät lv. 2018-2019/Muutos
10.4.2018 § 41 Tutkimuslupa, Johanna Heikkinen, tutkimuksen aiheena "Flowkokemuksen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät luonnotieteiden oppimisessa"
9.4.2018 § 40 Jokelan koulu, koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,
lähihoitaja Britt-Marie Brandt
9.4.2018 § 39 Sokuri Tomi, siviilipalvelusvelvollisen palvelukseenotto
9.4.2018 § 38 Hyökkälän koulu, luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, KM
Ossi Hyvönen
9.4.2018 § 37 Hyrylän yläaste, perusopetuksen lehtori 1.8.2018 alkaen
toistaiseksi, FM Jonna Rehu
9.4.2018 § 36 Hyökkälän koulu, perusopetuksen lehtori 1.8.2018 alkaen
toistaiseksi, KM Tomi Backman
9.4.2018 § 35 Kasvun ja oppimisen tuki, oppimisen tuen asiantuntija 1.8.2018
alkaen toistaiseksi, KM Niina Stam

Mikkolan koulun rehtorin päätöksiä
13.4.2018 § 2 Erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Kirsi Mäki-Kuhna
13.4.2018 § 1 Erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, puualan artesaani
Melina Hernesaho
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Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse
kokouskutsun liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 41
Ilmoitusasiat
Kansliapäällikön päätös
17.4.2018 § 15 Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämispäällikkö 1.6.2018 alkaen
toistaiseksi, KM Tiina Simons

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset
4.4.2018 § 25 Halinen Hannamari ja Salomaa Virpi, ystävyyskuntavierailu
Sollentunaan 5.-6.4.2018
4.4.2018 § 24 Näkki Harri, irtisanoutuminen peruskoulun rehtorin virasta
1.11.2018 alkaen
4.4..2018 § 22 Kellokosken koulu, perusopetuksen rehtori 1.6.2018 alkaen
toistaiseksi, FM Jyrki Aronen

Opetuspäällikön päätökset
29.3.2018 § 29 A2-kieliryhmät lv. 2018-2019
29.3.2018 § 28 Täydennys Jokelan yläasteen lv-suunnitelmaan 2017-2018, 9J
leirikoulu Pajulahdessa 12.-13.4.2018
4.4.2018 § 34 Eerola Tiina, irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2018
alkaen
4.4.2018 § 33 Lepolan koulu, koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen
toistaiseksi, lapsi- ja perhetyönohjaaja Iina-Annukka Tiihonen
29.3.2018 § 30 Kellokosken koulu, erityisopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
KM Noora Heinonen
29.3.2018 § 31 Leinonen Riitta, irtisanoutuminen luokanopettajan virasta
1.8.2018 alkaen
27.3.2018 § 21 Sihvonen Marja, irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta
1.8.2018 alkaen
27.3.2018 § 22 Kellokosken koulu, perusopetuksen lehtori 1.8.2018 alkaen
toistaiseksi, FM Kaarina Lappalainen
27.3.2018 § 23 Kellokosken koulu, perusopetuksen oppilaanohjaaja 1.8.2018
alkaen toistaiseksi, KM Riikka Auramo
27.3.2018 § 24 Kellokosken koulu, perusopetuksen ja lukion lehtori 1.8.2018
alkaen toistaiseksi, FT Jani Joensuu
27.3.2018 § 27 Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste, lukion lehtori 1.8.2018
alkaen toistaiseksi, FM Minna Jääskeläinen
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27.3.2018 § 26 Täydennys Hyrylän yläasteen lv-suunnitelmaan 2017-2018, 9D
luokan opintoretki Tukholmaan
27.3.2018 § 25 Täydennys Hyrylän yläasteen lv-suunnitelmaan 2017-2018,
Espanja-projektin opintomatka Villenaan Espanjaan 23.-28.4.2018
23.3.2018 § 17 Kellokosken koulun tilojen C155 ja C157 AV-laitteiden
tilauspäätös, 8 444€ (alv 0%) Lyreco Finland Oy
23.3.2018 § 16 Monitoimilaitteen hankinta Ruotsinkylän koulu

Ruotsinkylän koulun rehtorin päätös
27.3.2018 § 1 Luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Veli-Pekka Koskinen

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset
23.3.2018 § 6 Tutkimuslupa Eija Kenttälä ja Katja Roininen, tutkimuksen aihe
"Jaettu pedagoginen johtaminen"
27.3.208 § 7 Klaavonkallion vuoropäiväkodin Mainingin varajohtajan tehtävien
hoitaminen ajalla 1.4. - 31.5.2018, LTO Maria Jortikka

Kolsan koulun rehtorin päätös
28.3.2018 § 1 Luokanopettajan viransijaisuus 3.4.-2.6.2018, KM Ilona Viinikka

Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse
kokouskutsun liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 42
Muut asiat
- mielenilmauksen vaikutus varhaiskasvatukseen 25.4. / Helena Palola ja Virpi
Lehmusvaara
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Muutoksenhakukielto
§33, §34, §35, §36, §37, §38, §41, §42
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§39, §40
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu 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 näytetä,
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 oikeusavustaja, 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
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181
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