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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin seuraavat infot:
Kotihoidontuki ja perhe-etuuksien kokonaisuus, varhaiskasvatuspäällikkö
Hannamari Halinen
Lukion kustannukset, talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Lea Ahonen ja Arto
Nätkynmäki.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Tuusulan lukion opetussuunnitelma 2021
TUUDno-2021-916
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Kärpänen, Markus Torvinen
seppo.karpanen@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
rehtori, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Tuusulan lukion opetussuunnitelma 2021 (versio 20.4.2021)
Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017
puoliväliriihessä. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 10.8. 2018, ja laki tuli voimaan
1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana lukiokoulutuksen
uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on
suorittanut korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti ylioppilastutkinto on
digitalisoitunut, ylioppilastutkinnon lainsäädäntö muuttunut ja korkeakoulujen
sisäänotto muuttuu niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkinnon
arvosanoihin.
Valtioneuvosto hyväksyi 4.10.2018 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetus koskee sekä nuorten että aikuisten
lukiokoulutusta sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille
tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019
mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla
1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.
Olennaisimmat muutokset lukion opetussuunnitelmassa ovat:
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset
tavoitteet
Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina
paikallisesti luotaville opintojaksoille
Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri
oppiaineiden yhteisiä
Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen
75 kurssin sijaan
Opinnot arvioidaan opintojaksoittain
Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-
ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä
työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän
Tuusulan lukion opetussuunnitelmatyöhön ovat eri vaiheissa osallistuneet lukioiden
opettajat ja myös oppilaskuntia on kuunneltu eri osioiden valmisteluissa.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Tuusulan kunnan lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman 1.8.2021 alkaen.
__________
Kokouksessa asiaa esitteli Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen.
Todettiin, että viimeisimmässä opetussuunnitelman versiossa on tehty ohjaukseen
liittyviä korjauksia. Lisäksi todettiin, että valtakunnalliset linjaukset on merkitty
opetussuunnitelmaan kursivoiden. Muutetaan päivitetty versio opetussuunnitelmasta
pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tämän asian käsittelyn jälkeen talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith esitteli lukion
kustannuksia.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

8 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 34
Lukion tuntiresurssin myöntämisen periaatteet 2021 alkaen
TUUDno-2021-915
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Koulutus- ja kirjastolautakunta on päätöksellään 14.3.2007 § 29 päättänyt
lukion tuntiresurssien myöntämisen periaatteista. Voimassaolevien periaatteiden
mukaisesti lukion osalta tuntiresurssi lasketaan seuraavasti:
Hyrylän lukio 1,50 h/oppilas
Jokelan lukio 1,60 h/oppilas
Kellokosken lukio 1,65 h/oppilas
Tuusulan lukion toiminnan kehittämisen ja oppilasmäärien kehityksen myötä eri
toimisteiden yksikkökohtaiset kertoimet eivät toimi käytännössä, vaan tuntiresurssia
joudutaan siirtämään toisinaan yksiöiden välillä. Yhteinen, koko Tuusulan lukiota
koskeva kerroin, tuo joustavuutta resurssien käyttöön ja toiminnan järjestämiseen.
Edellisinä lukuvuosina koko Tuusulan lukion kerroin on muodostunut jaettujen
tuntien ja oppilasmäärän suhteessa seuraavasti:
opiskelijat tunnit kerroin
2016-17 587

908

1,55

2017-18 585

914

1,56

2018-19 631

978

1,55

2019-20 652

1052

1,61

2020-21 685

1065

1,55

Lukuvuoden 2019-20 muutos johtuu Kellokoskelle otetusta normaalia suuremmasta
opiskelijamäärästä. Tämä on koulun tilat huomioiden mahdollista joka kolmas vuosi,
mutta ei jokaisena lukuvuonna. Vertailu osoittaa tuntikertoimen olleen
keskimäärin 1,55, jota esitetään koko Tuusulan lukion kertoimeksi. Tuntikertoimen
kautta määritellään talousarvio sekä kurssien määrät. Lukio voi suunnittelun myötä
käyttää kerrointa enemmän tai vähemmän tunteja siten, että annetut määrärahat
riittävät toiminnan järjestämiseen. Kertoimen muutoksella ei ole
kustannusvaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

9 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hyväksyä uudet lukion tuntiresurssien myöntämisperiaatteet esityksen
mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tämän asian käsittelyn jälkeen varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen esitteli
asiat
- Lapsen hoidon tuki
- Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Tuusulassa.

Esittelyiden jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 20.17-20.25.
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§ 35
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.-31.3.2021
TUUDno-2021-890
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Tiina
Simons
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
talouspäällikkö, sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 KSL neljännesvuosiraportti 032021
2 KSL_investoinnit tot032021
3 Tavoitteiden seuranta_sivistys 032021
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien
tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on
säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä.
Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset
tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden
ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä
yleisiä tilinpäätösperiaatteita.
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
raportoidaan lautakunnalle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-
kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi
raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 §5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan
alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion
toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.
-31.3.2021 ovat liitteenä.
Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen neljännesvuosiraportoinnissa hankerahoitus
on jaksotettu sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,7 %, 18,9 milj.
euroa (v2020: 24,6 %, 18,8 milj. euroa).
Ennusteessa on huomioitu, että varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä on
ensimmäisenä vuosineljänneksenä n. 60 tuhatta euroa talousarvioita pienempi ja että
kotikuntakorvausten nettovaikutus on n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi.
Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj.
euroa).
Ehdotus
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Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

4/2021

11 (41)

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

12 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 36,08.03.2021
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 36, 20.04.2021
§ 36
Resurssien lisääminen lasten ja nuorten kanssa tehtävään hyvinvointityöhön, aloite
TUUDno-2021-543
Valtuusto, 08.03.2021, § 36
Elisa Laitila esitti seuraavan hänen ja Anna Yltävän allekirjoittaman Tuusulan Puolesta
valtuustoryhmän aloitteen, jota Karita Mäensivu kannatti:
"Jo ennen koronaa nuorten pahoinvointi luvut olivat hurjia. 60 000 pysyvästi
syrjäytynyttä nuorta. Nuorista 20-25% kärsii jostain mielenterveysongelmasta.
Raportin mukaan vuonna 2019 oli sijoitettuja ja huostaan otettuja lapsia enemmän
kuin koskaan. Korona-aikana 55 000 uutta lapsiperhettä koki niukkuutta kriisin takia.
Tämä tarkoittaa noin 100 000 lasta.
Mitä onkaan mielenterveystilastot nyt korona- aikana ja sen jälkeen? Miten voimme
pysäyttää näiden huolestuttavien lukujen nousun ja kääntää sen laskuun?
Koulussa tehtävässä opetustyössä sekä nuorisotyössä on huomioitava lasten ja
nuorten jaksaminen ja mielenterveys. Varsinkin nuorisotyön vakituiset pysyvät
työntekijät ovat tärkeitä ja
tulevat tutuksi nuorille.
Haluamme tällä aloitteella varmistaa, että Tuusula tekee kaikkensa lasten ja nuorten
eteen mielenterveyttä ajatellen ja heitä tukien.
Ehdotamme harkittavaksi seuraavia toimia:
Huomio kouluissa tehtävään hyvinvointityöhön lasten ja nuorten kanssa.
1. Kouluissa lisätään kuraattoreita, psykologeja, opinto-ohjaajia niin, että ne
vastaavat lakia. Kouluissa taataan, että nuori pääsee nopeasti avun piiriin ja
apua on saatavilla matalan kynnyksen palveluilla. Kehitetään koulujen tarjoamia
palveluita niin, että ne toimivat myös etävastaanotoilla.
2. Poikkeusolojen jälkeen panostetaan kouluissa ja nuorisotyössä nuorten
sosiaalisiin suhteisiin, sekä luokkien ryhmäytymiseen ja ryhmähenkeen joka
yläkoulun luokka-asteilla. Lisänä huomioiden lukiot sekä ammatilliset
oppilaitokset Tuusulan alueella. Emme siis unohda tuusulalaisia opiskelijoita
toisella asteella.
3. Selvitetään tuusulalaisten nuorten tilanne heitä kuulemalla. Tekemällä kysely
yms millä saadaan tilanne kartoitettua.
4. Vakinaistetaan kunnan nuoriso- ohjaajia lisää. Lisätään resursseja lasten ja
nuorten kohtaamisiin jalkautumalla eri alueille.
5. Kasvatusohjaajan työnkuvaa tarkistetaan niin, että heillä on mahdollisuus
kiireettömästi olla nuorten saatavilla ja tukea nuoria.
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6. Varmistetaan, että nuorten kanssa työtätekevät ovat koulutettuja ja valmiita
koronapandemian aiheuttamaan kriisiin sekä jälkityöhön.
7. Tuetaan perheitä, kriisitilanteen vuoksi hankitaan kuntaan toinen
perheohjaaja.
8. Lisänä muut mahdolliset toimet perheiden tukemiseen.
Kolmas sektori
9. Korona tilanne on vaikuttanut myös järjestöihin. Tuusulan kunta voisi antaa
koronatukea ahdingossa olevia lasten ja nuorten järjestöille.
10. Kunta verkostoituu yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Selvittää
kolmannen sektorin toimijoilta mitä työtä nuorten eteen ja hyvin lisäämiseen
tulisi tehdä ja mitä palvelua tai tukea on keneltäkin saatavilla.
11. Nämä toimijat olisi hyvä saada näkyville kunnan nettisivuille, jotta vanhempi
tai nuori löytäisivät tietoa yhdestä paikasta."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 20.04.2021, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Palola, Risto Kanerva, Virpi Lehmusvaara
helena.palola@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, sivistysjohtaja
Vastaus aloitteeseen:
Korona exit-suunnitelmissa tulee purkaa ensin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia
rajoituksia ja samoin tarkastella lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin
tilannetta ja tehdä yhdessä Keusoten kanssa toimenpiteitä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alueellisesti että kunnissa koronan jälkeiseen
aikaan. Nämä toimenpiteet tulee kirjata vuoden 2022 tavoitteisiin ja osaksi lasten ja
nuorten alueellista lakisääteistä hyvinvointisuunnitelmaa sekä Tuusulan kunnan
hyvinvointi-suunnitelmaan. Näemme vahvasti, että perheiden tukeen tulee ohjata
resursseja esimerkiksi perheohjaajapalveluiden saamiseksi Jokelan alueelle.
Oppilas- ja opiskelijahuollon ja sitä täydentävän toiminnan sekä
nuorisopalveluiden henkilöstö
Tuusulan kunnassa oppilashuollossa keskeisinä toimijoina ovat kouluissa
koulukuraattorit (9 htv), kouluspykologit (9 htv), perheohjaajat (3 htv) ja
kasvatusohjaajat (4 htv). Perheohjaajat ja kasvatusohjaajat eivät ole lakisääteisiä, vaan
he ovat Tuusulan kunnan lisäresurssi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityöhön.
Tämän lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteensä 3 taidepedagogia ja
varhaiskasvatuksen perheohjaaja.
Henkilöstöresurssi suhteessa lapsiin on hyvä, mutta alueellisesti on ollut nähtävillä
haaste saada erityisesti psykologin paikkoja täytettyä. Muiden henkilöstöryhmien
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osalta ko. haastetta ei ole ollut. Tuusulan kunnassa syksyllä 2020 kaikki tehtävät
saatiin täytettyä, mutta vuoden aikana paikkoja tuli avoimiin psykologin tehtäviin ja
kesken lukuvuoden ei ole saatu kelpoisia hakijoita. Näkisimme kuitenkin, että yhden
varhaiskasvatuksen perheohjaajan lisääminen olisi tarpeen.
Sivistystoimen tavoitteena on vakinaistaa vuosittain nuorisotyöntekijöiden vakansseja
alueellisessa nuorisotyössä. Henkilöstösuunnitelmassa vakinaisia lisätään ja
määräaikaisia vähennetään, tällä parannetaan myös koulunuorisotyön vaikuttavuutta
ja saatavuutta kouluympäristössä.
Tietopohjainen kehittäminen:
Vuoden 2021 aikana tehdään laaja valtakunnallinen kouluterveyskysely, josta saamme
paljon tietoa tulevien toimenpiteiden pohjaksi. Teetämme lisäksi kohdennetun
hyvinvointikyselyn valitulle ikäryhmälle vuonna 2021. Tuusulan lukiossa opiskelijoiden
hyvinvointia seurataan säännöllisillä kyselyillä ja on nähtävillä, kuten kansallisesti,
opiskelijoiden hyvinvoinnin heikkeneminen etäopiskelun pitkittyessä. Koronan
vaikutuksia peruskoulun oppilaisiin on seurattu tutkimuksellisesti sekä kansallisesti
että meillä alueellisesti #uuttakoulua- hankkeessa. Olemme saaneet
koronavaikutusten korjaamiseen valtionavustusta yhteensä lähes 1 miljoonaan euroa
lukiokoulutukseen ja perusopetuksen järjestämiseen. On tärkeää koronatilanteen
pitkittymisen vuoksi, että kunnan saisivat avustusta myös toimintakaudelle 2021-2022.
Koronavaikutusten korjaamiseen suunnatulla avustukselle olemme palkanneet lisää
erityisen tuen opettajia, resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia.
Hankkeet ja hyvinvointityö kouluissa:
Lukuvuosittain laadittavissa koulukohtaisessa yhteisöllisessä
opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan säännöllisesti tapahtuvat hyvinvointia ja
mielenterveyttä tukevat toimintamallit kuten esimerkiksi
luokkien ryhmäyttämiset, luokan ohjaajan tunnit sekä erilaisten hyvinvointia ja
mielenterveyttä tukevien toimintamallien säännöllinen käyttö osana opetus ja
kasvatustyötä. Yksittäisissä oppiaineissa kuten terveystiedossa,
käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.
Lapsen ja nuorten mielenterveyden kehitys muotoutuu ympäristön ja lapsen omien
ominaisuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys tapahtuu ekologisessa
kontekstissa, jossa erilaiset ympäristöt kuten perhe, koulu ja vapaa#ajan
kehitysympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja lapseen.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden
vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä.
Tunne# ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan ihmissuhteisiin ja omaan tunne#
elämään liittyviä taitoja. Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelu, kertominen,
vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja yhteisten
sääntöjen noudattaminen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien ja muiden tunteiden
tunnistamista ja säätelyä. Myös ongelmanratkaisutaitoja, ongelmien tunnistamista ja
ratkaisua sekä taitoa asettaa realistisia tavoitteita pidetään tunne# ja
vuorovaikutustaitoina. Tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä paitsi
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mielenterveyden myös oppimisen kannalta. Hyvät tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat
yhteydessä lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja pärjäämiseen elämässä ja myöhemmin
yhteiskunnassa.
Tuusulan peruskouluissa on käytössä tutkimusperustaisia toimintamalleja mm.
ProKoulu, Kiva Koulu, Lions#Quest. Näiden toimintamallien avulla pystytään
vahvistamaan hyvää koulupäivää ja rakentamaan säännöllisesti toteutettavia,
hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia opetuksellisia hetkiä. Näiden kaikille
kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa toteutetaan kohdennettuja ryhmiä
yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa esimerkiksi ART (epäsosiaalisesti
käyttäytyville oppilaille), Maltti (tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen
ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö), MAESTRO#
stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä masennusoireista kärsiville). Oppilaalla on
mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea oppilashuollon henkilöstöltä.
Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten masennusoireiden
varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille oppilaille.
Tuusula on osallisena Kuuma-kuntien Kaikille yhteinen koulu hankkeessa ja
sitouttavan kouluyhteistyön hankkeessa (hankehakemus jätetty). Molemmissa
hankkeissa tuetaan oppilaan saamaa tukea omassa lähikoulussa, koulutetaan
henkilöstöä eri tutkimusperustaisten hyvinvointia tukevien menetelmien ja
toimintamallien käyttöön osana koulutyön arkea. Sitouttavan kouluyhteistyön
hankkeessa yhtenä painopistealue tulee olemaan kodin ja koulun välisen yhteistyön
vahvistaminen erityisesti siirtymävaiheissa.
Kunnan www-sivuille on rakennettu erillinen sivusto, jonne koottu keskitetysti tietoa
kunnan alueella lapsille, nuorille ja perheille tarjottavista palveluista https://www.
tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=9018.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Elisa Laitilan esittämän hänen ja Anna Yltävän allekirjoittaman, Karita
Mäensivun kannattaman Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen
8.3.2021 § 36 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 37,08.03.2021
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 37, 20.04.2021
§ 37
Peltokaaren päiväkodin rakentamisen kiirehtiminen, aloite
TUUDno-2021-544
Valtuusto, 08.03.2021, § 37
Emmi Sirniö esitti hänen ja Karita Mäensivun seuraavan aloitteen:
"Jokelassa on tällä hetkellä kova puute varhaiskasvatuspaikoista. Paikkoja ei saa
omasta lähi päiväkodista, eikä välttämättä edes omalta kylältä. Tämä on monelle
vanhemmalle, varsinkin autottomalle, iso ongelma. Kunta aikoo kevään aikana pohtia,
miten varhaiskasvatuspaikkoja saadaan lisättyä, esim vuokraamalla tiloja tai
yksityisellä päiväkodilla.
Mielestämme kuitenkin kunnan pitäisi panostaa varhaiskasvatuspaikkoihin
rakentamalla uusi päiväkoti sinne, missä sitä eniten kaivataan. Tähän Peltokaaren
päiväkoti olisi paras vaihtoehto. Peltokaaressa on jo varauduttu uuden päiväkodin
rakentamiseen ja sieltä löytyy kaavasta y-tontti, johon päiväkodin voisi rakentaa.
Lepolan päiväkoti, joka on lähimpänä Peltokaaren uutta asuinaluetta, on Jokelan
päiväkodeista kaikista täysin ja Peltokaareen rakentuu koko ajan lisää omakotitaloja ja
kunnan vuokrataloja, joihin varmasti muuttaa paljon lapsiperheitä. Lähipalvelut ovat
tärkeitä kaikille kuntalaisille, joten uusi päiväkoti Peltokaareen vastaisi hyvin
kuntalaisten toiveita. Tämä olisi myös loistava keino markkinoida Peltokaaren aluetta
uusille perheille. Peltokaaressa on edelleen paljon tontteja vapaana, joten se, että
kunta panostaa kyseiseen alueeseen ja tekee alueesta valmiimpaa, on loistava
vetovoimatekijä.
Tällä aloitteella haluamme siis, että kunta reagoisi Jokelan varhaiskasvatuspaikkojen
puuttumiseen mahdollisimman nopeasti ja alkaisi suunnitella ja toteuttaa Peltokaaren
päiväkodin rakentamista heti."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 20.04.2021, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Hannamari Halinen, Tiina Simons
hannamari.halinen@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö
Vastaus aloitteeseen:
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.12.2018
kunnanvaltuustossa ja sen päivitykset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Osana
palveluverkkosuunnitelman etenemistä toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi
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palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Jokelan alueella. Ennakkovaikutusten
arvioinnissa (EVAUS) tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia
mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään
suhteessa Tuusulan kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan.
Maaliskuussa 2021 on käynnistynyt Tuusulan kunnassa ennakkovaikutusten arviointi
Jokelan alueen palveluverkosta. Varhaiskasvatuspalveluiden arviointi ja Peltokaaren
päiväkodin mahdollinen rakentuminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.
Varhaiskasvatuksen paikkatilanne Jokelan alueella muuttui syksyllä 2020, kun lasten ja
kasvattajien välinen suhdeluku muuttui 1:8:sta 1:7:ään. Tästä syystä
paikkojen kokonaismäärä alueella väheni. Lisäksi syksyllä 2020 perhepäivähoitajien
osalta tapahtui ennakoimattomia toiminnan päättymisiä/eläköitymisiä.
Peltokaaren päiväkodin rakennuttaminen ja sen toteuttamistapa tullaan arvioimaan
Jokelan alueen kokonaisuutta suunniteltaessa. Vaihtoehtoina on
rakentamisen yksityinen tai kunnan toteutus, samoin toiminnan toteutuksen osalta
toimijana kunta tai yksityinen.
Varhaiskasvatus ja tilapalvelut kartoittavat Jokelasta mahdollisia lisätiloja, jotka
voimme ottaa käyttöön ja varmistaa paikkojen riittävyys Jokelan alueella tulevaan
syksyyn 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Emmi Sirniön esittämän, hänen ja Karita Mäensivun allekirjoittaman
aloitteen 8.3.2021 § 37 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Liikunta- ja leikkivälineet sekä soittimet 2021-2025, liittyminen Sarastia Oy:n tulevaan
kilpailutukseen ja sopimukseen
TUUDno-2021-868
Valmistelija / lisätiedot:
Inkeri Kontiola, Satu Grenfors
inkeri.kontiola@tuusula.fi, satu.grenfors@tuusula.fi
hankintasuunnittelija, hallintosihteeri
Sarastia Oy tulee kilpailuttamaan kevään/kesän 2021 aikana liikunta- ja leikkivälineet
sekä soittimet, sisältäen alustavasti mm. leikkivälineet sisä- ja ulkoleikkeihin,
urheiluvälineet sisä- ja ulkolajeihin sekä erilaiset musiikkivälineet. Hankintaan on
suunniteltu sisällytettävän myös huoltopalvelu.
Hankintatapana on avoin menettely. Suunniteltu sopimusaika on 4 vuotta.
Asiakaskohtainen irtisanomisaika on 6kk. Sopimustoimittajien määrä tarkentuu
prosessin edetessä Kilpailutuksen vertailuperusteet ovat kokonaistaloudellisen
edullisuuden painotukset. Hankinnan laadussa painotetaan tuotteiden
myrkyttömyyttä, valikoiman laajuutta, takuu- ja toimitusaikaa sekä
laatustandardeja. Hinnoittelumekanismina on tuotekohtainen hinnasto,
alennusprosentit tarjouspyynnöllä esitetyn tuoteluettelon ulkopuolisille tuotteille.
Uusi sopimus on tarkoitus saada voimaan syksyllä 2021.
Sarastia Oy:n asiakkaille ei aseteta määräostovelvoitetta. Sarastia Oy ei
veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa toimittajalta
perittävällä palvelumaksulla. Sarastia Oy perii valitulta sopimustoimittajalta
kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka on keskimäärin 1 %.
Tuusulan kunnalla on tarve liikunta- ja leikkivälineiden sekä soittimien
hankintasopimukseen. Tilaajaa sitomaton arvio hankinnan arvosta on noin 100 000€
vuodessa. Kunta varaa oikeuden tilata (varsinkin soittimia) myös muualta. Tuusulan
kunnan kaikki toimialat voivat hyödyntää sopimusta.
Yhteishankintayksikkö
Sarastia Oy tuottaa palveluja omistajilleen. Omistajina voivat olla kunnat, kaupungit,
kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Omistajuuden kautta asiakkaat
voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Sarastia Oy on yhteishankintayksikkö, jolta
kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia kilpailuttamia tavaroita ja
palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.
Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:
ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja
mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville
hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille,joiden oikeudesta käyttää
yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että
yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on
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nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä,taikka näiden tehtävien
hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.
Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja
palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-,palvelu-ja
rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää
hankintasopimusta,laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua
dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain
mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä
taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen
yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä
taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.
Tuusulan kunta on omistajaosakkaana Sarastia Oy:ssä, joka
tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen Tuusulan kunta voi halutessaan liittyä
Sarastia Oy:n kilpailuttamiin sopimuksiin.
Hyödyt Tuusulan kunnalle
Liittymällä Sarastia Oy:n hankintasopimukseen säästetään
kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan
tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla
kilpailutuksella. Lisäksi sitoutumalla hankintaan jo sen valmisteluvaiheessa, Tuusulan
kunta pääsee vaikuttamaan tarjouspyynnön ja sopimuksen sisältöön sekä nimeämään
edustuksen tarjousten vertailuun ja laadun arvioimiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
että Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n Liikunta- ja leikkivälineet sekä soittimet
2021-2025-kilpailutukseen ja sen tuloksena syntyviin hankintasopimuksiin koko
sopimuskaudeksi
valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan Sarastia Oy:lle toimitettavan
sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien Liikunta- ja leikkivälineet
sekä soittimet 2021-2025-hankintaa

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 39
Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022–2024 (2026), liittyminen Hansel Oy:n tulevaan
kilpailutukseen ja sopimukseen
TUUDno-2021-869
Valmistelija / lisätiedot:
Inkeri Kontiola, Satu Grenfors
inkeri.kontiola@tuusula.fi, satu.grenfors@tuusula.fi
hankintasuunnittelija, hallintosihteeri
Toimivalta
Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännösten mukaan kunnan talousarvion ja alaisensa yksikön
käyttösuunnitelman puitteissa tehtävistä hankinnoista päättää toimialan lautakunta,
kun hankinnan kokonaisarvo ylittää 200 000€ (alv 0 %)
sopimuskaudella.
Taustaa
Tuusulan kunta on liittynyt 27.2.2018 § 17 kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksellä
KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen Koulu- ja askartelutarvikkeet KLKH132. KL-
Kuntahankinnat on solminut sopimuksen koulu- ja askartelutarvikkeiden
toimittamisesta ajalle 25.1.2018-24.1.2022. Toimittajana on Staples Finland Oy.
Tuusulan kunnassa koulu- ja askarteluvälineitä hankitaan pääasiassa koulujen ja
päiväkotien tarpeisiin. Tilaajaa sitomaton arvio hankinnasta on vuositasolla noin 200
000 euroa (alv 0 %).
Yhteishankintayksikkö
Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun 2019 alusta koottu yhteen yhtiöön.
Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat kilpailuttaa Hansel Oy. Omistus- ja
yritysjärjestelyn myötä Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen
valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %).
Hansel Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen yhteishankintayksikkö, jolta kunta-
asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia sen kilpailuttamia tavaroita ja palveluja
järjestämättä omaa tarjouskilpailua.
Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä
tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti
hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai
sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön
toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii
edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu
hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai
määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.
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Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026)
Kuntahankintojen Koulu- ja askartelutarvikkeet puitejärjestely päättyy tammikuussa
2022. Hansel Oy on alkanut valmistella hankinnasta uutta kilpailusta. Tavoitteena on,
että uusi puitesopimus on asiakkaiden käytettävissä tammikuussa 2022, kun
Kuntahankintojen puitesopimus päättyy.
Liittyminen Hanselin yhteishankintaan on mahdollista 31.5.2021 saakka. Tulevaa
puitesopimusta voivat hyödyntää ennakkoon liittyneet asiakkaat.
Tulevan yhteishankinnan kautta tulee olemaan mahdollista hankkia laaja valikoima
hankinnan
kohteena olevia tuotteita mm. seuraavista tuoteryhmistä:
Koulutarvikkeet: vihkot, kynät, kumit, teroittimet, viivaimet, kopiopaperit,
kansiot, nitojat, kirjamuovit jne.
Kuvataidetarvikkeet: siveltimet, maalit ja maalaustarvikkeet, piirustus- ja
maalauspaperit, värikynät, liidut jne.
Askartelutarvikkeet: askartelupaperit ja -kartongit, askartelumateriaalit, sakset,
liimat, savet, askartelumassat, helmet, kankaat, langat, ompelutarvikkeet jne.
Yhteishankinta tulee sisältämään hankinnan kohteena olevat tuotteet sekä niiden
tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut.
Yhteishankinta kohdennetaan erityisesti päiväkotien, koulujen ja esim. palvelutalojen
tarpeisiin.
Sopimuskausi on 25.01.2022 - 24.01.2024 + 2 vuoden optio. Toimintamalli on
yhden toimittajan malli.
Hyödyt Tuusulan kunnalle
Valmiiksi kilpailutetut hinnat asiakkaiden yleisimmin käyttämille tuotteille
Laaja valikoima vastuullisesti tuotettuja tuotteita
Prosessisäästöissä usean kuukauden työpanos
Hansel valvoo hintatason toteutumista ja saatavuutta koko sopimuskauden ajan
Hansel vastaa sopimushallinnasta koko sopimuskauden ajan
Hansel toimii asiakkaiden tukena koko sopimuskauden ajan
Hansel Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on säästää
yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion, kuntien, korkeakoulujen ja
seurakuntien hankintatoimeen. Toiminta rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä
palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin 1
% hankinnan arvosta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
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että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun Koulu- ja
askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026), ja tarjouskilpailun perusteella
solmittavaan sopimukseen koko sopimuskauden ajaksi.
valtuuttaa hankintasuunnittelijan täyttämään sähköisen sitoumuksen
verkkopalvelussa Hansel Oy:n yhteishankintaan liittymisestä
tähän yhteishankintasopimukseen..
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 40
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, lausunto
TUUDno-2020-397
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Virpi Lehmusvaara, Risto Kanerva, Ulla
Kinnunen
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, virpi.
lehmusvaara@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja, vapaa-aikapalveluiden
päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma 2021, ksltk 20.4.2021
2 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma, lausuntopyyntö
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021
kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön
yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Asiaselostus
Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden
virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön
suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-2021) tärkeä tavoite.
Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin
konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti
myös Tuusulanjärven ja lähialueiden virkistys- ja matkailureittien tarveselvityksen.
Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille, jatkuville, palveluja
sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita
koskeva. Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on
vahvassa kasvussa. Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita, parempaa
joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja.
Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö, joka johtaa
vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon, maisemiin,
kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri
aikoina laadittujen kaavojen, virkistyskäyttösuunnitelmien, selvitysten sekä
puistosuunnitelmien aineistoja.
Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa
olevat virkistyskohteet (luonto, maisema, kulttuuri, liikunta, palvelut). Lisäksi esitetään
virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi
suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten, kuten luonto-,
maisema- ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja, kuten esimerkiksi
karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista, pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä
muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä.
Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi
reittitarkastelua, jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun, pyöräilyn,
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ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen
pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri
palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan
maanomistukselliset kysymykset.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja
heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien
jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta
yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi
reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti
lintukosteikkoja, reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien
tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös
Rantatien alustava kehittämissuunnitelma.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Toteuttaminen “kilometri kerrallaan”. On tärkeää, että tartutaan toteuttamaan
hankkeita, joille on kaavalliset ja luvituksen kannalta edellytykset.
Etupainotteisuus reittien ja yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa.
Asuinalueilta tulee olla sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin.
Pysäköintialueiden riittävyyttä on korostettu suunnitelmassa, mikä on hyvä.
Ympärivuotisuus palveluissa ja niiden käytössä on huomioitava. Järvellä, etenkin
talvisin, liikkuu tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.
Luonto, virkistys ja kulttuuri sekä muut Tuusulanjärveen liittyvät asiat ovat
koottu hyvin yhteen raportissa.
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen
virkistyskäytön kehittäminen. Työssä osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät
olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut
reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. Olisi suotavaa edetä
hankkeissa yhdessä naapurikunnan kanssa ja tavoiteltava yhteistä ilmettä ja
palveluiden korkeaa laatua. Kuntayhteistyö on tärkeää, sillä Tuusulanjärven
virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.
Suunnitelmassa esitetään kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet.
Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuus.
On tärkeää lähetä edistämään hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien
kannalta hyvät edellytykset toteutua. Suunnitelmassa on hyvä tuoda esiin sujuva
yhteys asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin. Suunnitelmassa on hyvin
korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja
heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Suunnitelmassa tulisi huomioida
palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti
talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön
yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa olevan lausunnon.
__________
Puhennjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti tehdä seuraavat
puheenjohtaja Salosen esittämät ja jäsen Alangon, Tuhkusen, Ahosen, Laitilan
kannattamat lisäykset lausuntoon:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta
5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen
asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään
Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.
Lautakunta korostaa lisäksi, että pienempien, helposti toteutettavien suunnitelmien ja
parannustoimien täytäntöönpano on tärkeää yleissuunnitelman tavoitteiden
täyttämiseksi, kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Etenkin opastus ja opastuksen
tärkeys on niin tässä suunnitelmassa kuin monissa muissakin viime vuosien aikana
tehdyissä suunnitelmissa ollut usein esillä. Opastuksen tärkeydestä huolimatta
käytännön toimia opastuksen parantamiseksi ei juuri ole tapahtunut.
Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä esitetyn lausunnon.

Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön
yleissuunnitelmasta alla olevan lausunnon:
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Toteuttaminen “kilometri kerrallaan”. On tärkeää, että tartutaan toteuttamaan
hankkeita, joille on kaavalliset ja luvituksen kannalta edellytykset.
Etupainotteisuus reittien ja yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa.
Asuinalueilta tulee olla sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin.
Pysäköintialueiden riittävyyttä on korostettu suunnitelmassa, mikä on hyvä.
Ympärivuotisuus palveluissa ja niiden käytössä on huomioitava. Järvellä, etenkin
talvisin, liikkuu tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.
Luonto, virkistys ja kulttuuri sekä muut Tuusulanjärveen liittyvät asiat ovat
koottu hyvin yhteen raportissa.
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen
virkistyskäytön kehittäminen. Työssä osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät
olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut
reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. Olisi suotavaa edetä
hankkeissa yhdessä naapurikunnan kanssa ja tavoiteltava yhteistä ilmettä ja
palveluiden korkeaa laatua. Kuntayhteistyö on tärkeää, sillä Tuusulanjärven
virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

26 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Suunnitelmassa esitetään kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet.
Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuus.
On tärkeää lähetä edistämään hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien
kannalta hyvät edellytykset toteutua. Suunnitelmassa on hyvä tuoda esiin sujuva
yhteys asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin. Suunnitelmassa on hyvin
korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja
heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Suunnitelmassa tulisi huomioida
palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti
talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta
5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen
asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään
Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.
Lautakunta korostaa lisäksi, että pienempien, helposti toteutettavien suunnitelmien ja
parannustoimien täytäntöönpano on tärkeää yleissuunnitelman tavoitteiden
täyttämiseksi, kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Etenkin opastus ja opastuksen
tärkeys on niin tässä suunnitelmassa kuin monissa muissakin viime vuosien aikana
tehdyissä suunnitelmissa ollut usein esillä. Opastuksen tärkeydestä huolimatta
käytännön toimia opastuksen parantamiseksi ei juuri ole tapahtunut.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

27 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 41
Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus, lausunto
TUUDno-2020-1790
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Virpi Lehmusvaara, Risto Kanerva, Ulla
Kinnunen
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, virpi.
lehmusvaara@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja, vapaa-aikapalveluiden
päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, ksltk 20.4.2021
2 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma,
lausuntopyyntö
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021
kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan
virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan
viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Alueen suunnittelun taustaa
Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -
arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm
Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil
Ribeiro (PT).
Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan
virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle,
johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín
Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).
Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat
jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä
virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole
toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.
Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri
toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet
Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta
halutaan tai voidaan toteuttaa
Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne
toteuttaa ulkoilureittitoimituksella
Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle
sekä toteutukselle.
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Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti
Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,
luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien,
järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään
alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia
toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja
pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja
terassia, saunaa ja infopistettä.
Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen
maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että
rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu
ympäristöönsä sulavasti.
Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen
ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik-
ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista
esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla
vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.
Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan
osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja
voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen
venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja
tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu
suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.
Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri-
ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -
kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan
toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla
vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä
ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla
tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä
voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.
Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen
kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon
kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet
yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja
Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen
Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan
asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka
alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut
suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.04.2021

4/2021

29 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen ja ajatus yksi kerrallaan
toteutettavista kohteista konkretisoi suunnitelmaa
Kuntalaisten ja maanomistajien osallistaminen on tärkeää alueen kehittämisessä
Venepaikkoja kuntalaisille ja kyläyhteisön käyttöön on osoitettu suunnitelmassa,
mikä on kannatettavaa
Yhteydet Tuusulanjärven länsipuolella parantuvat huomattavasti suunnitelmaa
toteutettaessa ja on samalla osa Tuusulanjärven reitistön parannustyötä
Maaseutumainen lähestymistapa on loistava kaikessa suunnittelussa
On hienoa, että suunnitelmassa on otettu tavoitteeksi alueen ympärivuotinen
käyttö
Näemme Anttilan tilakeskuksen rannan jatkossa hyvänä oppimisympäristönä.
Kuntakehitykseltä lainattua ja muokattua:
Kunnianhimoinen Anttilan rannan vai Anttilanrannan kehittämissuunnitelma tuo
esille kehittämisalueen vahvan sitoutumisen Tuusulanjärveen ja alueen
kulttuurihistoriaan. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,
luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, ulkoilijoiden,
järveä pyörällä kiertävien sekä alueella matkailevien käytössä. Suunnitelmassa
esitetään alueelle monenlaisia oleskelualueita, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan ja
monipuolisen reitistön avulla. Alueelle osoitetaan paikat myös ravintolalle, saunalle ja
infopisteelle.
Suunnittelussa tuodaan esille Tusuulanjärven historiaa, hyödynnetään
alueen erilaisia maisema-elementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja.
Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen
jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. Alueen vahvuutena
tuodaan esille alueen maaseutumainen luonne ja maanviljelysmaisema. Avoimet
peltomaiset kuuluvat tuusulalaiseen kulttuuriympäristöön.
Toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Jo alueelle toteutettu piknik- ja
grillipaikka toimii alueen kehittämisen näyteikkunana. Alueen kehittäminen osallistaen
kuntalaisia ja maanomistajia vahvistaa heidän sitoutumista projektiin ja lisää näin sen
toteutumismahdollisuuksia. Uusien venepaikkojen osoittaminen kehittämisalueelle
kuntalaisten ja kyläyhteisön käyttöön on asukkaille tarpeellinen lisäys alueen
palveluihin.
Kehittämissuunnitelmassa olevat uudet yhteydet Tuusulanjärven länsipuolen reitistön
kehittämiseksi ja parantamiseksi kehittyvät hankkeen myötä. On hienoa, että
suunnitelmassa tuodaan esiin alueen käyttö ympärivuotisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Anttilan tilakeskuksen rannan
virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 42
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
1. Sivistysjohtajan päätökset
06.04.2021 § 20 Astianpesulinjastojen uusiminen Lepolan koululle, Mikkolan koululle
ja Pellavan päiväkotiin
06.04.2021 § 21 Irtisanoutuminen rehtorin virasta, Hyrylän yläasteen rehtori Auli
Ruhtinas
09.04.2021 § 22 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan 2020-2021,
osittaisen etäopetuksen järjestäminen ajalla 13.4.-7.5.2021
09.04.2021 § 23 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtyminen ajalla 12.4.-9.5.2021
13.04.2021 § 25 Kertapalkkiomäärärahan jakaminen vuonna 2021, sivistyksen
toimialue

2. Opetuspäällikön päätökset
09.04.2021 § 34 Hyrylän yläasteen erityisluokanopettajan virkojen (3kpl) täyttämättä
jättäminen vähäisestä hakijamäärästä johtuen
09.04.2021 § 37 Lukion ja perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja valinta, Tuusulan
lukio, Hyrylän toimipiste ja Hyrylän yläaste, FM Elina Kivistö da Silva ja varasijalle
valitaan FM Henna Grönqvist
09.04.2021 § 38 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta, Ruotsinkylän koulu, Helena
Hulkkonen
13.04.2021 § 39 Päätoiminen kieltenopettaja valinta,Tuusulan Opisto, FM Miia Kukkola
13.04.2021 § 40 Irtisanoutuminen eritysopettajan virasta,Jokelan ylä-aste, Mirkka
Tschesmenski

3. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset
06.04.2021 § 9 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Kolsa-Lepolan
varhaiskasvatusyksikkö, sosionomi (AMK) Miranda Myllylä
06.04.2021 § 8 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,Pellavan
päiväkoti, sosionomi (AMK) Mirtta Kuikka
06.04.2021 § 10 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,Roinilan
päiväkoti, sosionomi (AMK) Maarianna Sipponen
06.04.2021 § 11 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,Kolsa-Lepolan
päiväkoti, sosionomi (AMK) Eva Koivikko
06.04.2021 § 12 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Notkopuiston
päiväkoti, sosionomi (AMK) Anne Kammonen
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07.04.2021 § 17 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja valinta,Pertun päiväkoti, lähihoitaja
Mirva Seppä
08.04.2021 § 18 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta,Kolsan
päiväkoti, lastenohjaaja Reetta Tuomi
06.04.2021 § 16 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja valinta,Pellavan
päiväkoti, lähihoitaja Sari Vettenranta
07.04.2021 § 13 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,Vaunukankaan
päiväkoti, lähihoitaja Senja Hyvönen
07.04.2021 § 14 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta, Pellavan
päiväkoti, lastenohjaaja Tarja Ristimäki
06.04.2021 § 15 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,Pellavan
päiväkoti, lähihoitaja Jonna Nikoskelainen
12.04.2021 § 9 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Kolsa-
Lepolan varhaiskasvatusyksikkö, varhaiskasvatuksen opettaja Miranda Myllylä
12.04.2021 § 23 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Lahelan tertun
päiväkoti, sosionomi (AMK) Anne Mäkinen
12.04.2021 § 22 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Notkopuiston
päiväkoti, sosionomi (AMK) Satu Suomalainen
12.04.2021 § 21 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Pertun päiväkoti, sosionomi
(AMK) Sari-Susanna Salminen
12.04.2021 § 20 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,Notkopuiston
päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Ahlgren
12.04.2021 § 19 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta,Lepolan
päiväkoti, lähihoitaja Tiina Arenius
4. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös
13.04.2021 § 4 Irtisanoutuminen avustajan tehtävästä, Jonna Nikoskelainen

5. Rehtoreiden päätökset
12.04.2021 § 1 Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2021-
31.7.2022, Lepolan koulu, erityisopettaja Ilona Huttusen
12.04.2021 § 2 Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2021-
31.7.2022, Lepolan koulu,kasvatustieteen maisterin, erityisopettaja Hanna Arola-Malin

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 43
Ilmoitusasiat
1. Henkilöstöjohtajan päätös
29.03.2021 § 16 Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset 1.1.2021 alkaen
2. Sivistysjohtajan päätökset
26.03.2021 § 16 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan 2020-2021,Tuusulan
lukion opiskelijoiden etäopiskelujakso 31.3.-11.4.2021
26.03.2021 § 17 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtyminen ajalla 29.3.-11.4.2021
3. Opetuspäällikön päätökset
23.03.2021 § 26 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä, Mikkolan koulu,
Kirsti Rantanen
23.03.2021 § 27 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta, Pertun koulu, Sirpa
Halonen
23.03.2021 § 28 Irtisanoutuminen perusopetuksen ja lukion lehtorin
virasta, Kellokosken koulu, Jani Joensuu
23.03.2021 § 29 Perusopetuksen lehtorin (AI) valinta,Kellokosken koulu, FM Ira
Perenkari ja varasijalle valitaan FM Reija Jousjärvi
23.03.2021 § 30 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä,Kirkonkylän
koulu, Aki Puolakka
23.03.2021 § 31 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (EN) valinta,Kellokosken
koulu, FM Veronika Mamaeva ja varasijalle valitaan FM Jenni Leppänen
25.03.2021 § 32 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta,Lepolan koulu, Janika Salo
25.03.2021 § 33 Tutkimuslupa, Psyykkisten haasteiden tukeminen koulussa
4. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset
22.03.2021 § 5 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta, Notkopuiston
päiväkoti, sosionomi Minna Martikainen
26.03.2021 § 6 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,Notkopuiston
päiväkoti, lähihoitaja Jonna Silvennoinen
26.03.2021 § 7 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,Mainingin
päiväkoti, lähihoitaja Milla Vartiainen
5. Ruokapalvelupäällikön päätös
31.03.2021 § 4 Ruoka-ja puhtaanapitopalveluiden henkilöstön työvaatteet, Standa Oy
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6. Rehtoreiden päätökset
22.03.2021 § 3 Määräaikainen henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja,Kirkonkylän
koulu, ylioppilas Iida Jernberg
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttin.

Tämän asian jälkeen kokouksessa käsiteltiin § 45 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
2021-2024 (lisäpykälä).
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§ 44
Muut asiat
- Kirkonkylän koulun rakentamisajan aikaiset tulevat oppilassiirrot
- Koululiitu-arviointien jatko
- Koulujen ylläpito- ja pääomavuokrat 2019
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§ 45
LISÄPYKÄLÄ: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024
TUUDno-2021-598
Valmistelija / lisätiedot:
Hannamari Halinen
hannamari.halinen@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 VN_583_2021-OKM-1 Päätös 20.1.2021
2 VN_583_2021-OKM- Liite1 20.1.2021
3 Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun
kokeilutoimipaikoista ja toimipaikkojen alueista 8.4.2021
4 Ohje kokeilutoimintaa järjestäville kokeilukunnille perheiden tavoittamisesta
VN_3673_2021, kirje OKM 14.4.2021
5 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024 esite huoltajille, OKM
Perustelut
Lainsäädännöllinen tausta
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu lain (1046/2020) tarkoituksena on toteuttaa
elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun kestävä kokeilu kaksivuotisesta
esiopetuksesta.
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää
esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja
alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa
kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin,
sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.
Kokeilukunnat ja kokeilun kohdejoukko
Kokeilulain 4 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna
satunnaistamisena kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta),
joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa
toimipaikoissa.” Kokeilukunnat on päätetty päätöksellä VN/583/2021.
Kokeilulain 4 §:n mukaan Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne
kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016. Vuonna 2022
alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset,
jotka ovat syntyneet vuonna 2017. Kohdejoukkoon ei kuitenkaan kuulu lapsi, joka
aloittaa viisivuotiaana esiopetuksen perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen opetuksen
järjestäjän opetuksessa.
Kokeilutoimipaikat, koe- ja verrokkiryhmä ja otanta-aineisto
Kokeilulain 5 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna
satunnaistamisena kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikoista ne toimipaikat, joissa
kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta (kokeilutoimipaikat).”
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Kokeilutoimipaikat on päätetty päätöksellä VN/7615/2021. Kunnassa kokeilutoimintaa
järjestäviksi toimipaikoiksi on poimittu satunnaisotannalla noin 40 prosenttia kunnan
kokeiluun kelpoisista esiopetuksen toimipaikoista. Tuusulassa kokeilutoimipaikat ovat
Kolsan päiväkoti ja Lahelan tertun päiväkoti.
Kokeilulain 5 §:n mukaan ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka ovat
kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa
kokeilutoimipaikassa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat
koeryhmän. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja
opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan. Ne kohdejoukkoon
kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kunnalla
ei ole mahdollisuutta oikaista kokeilulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön
päätöksiin perustuvaa lapsen koeryhmään kuulumista koskevaa päätöstä.
Päätös lapsen ottamisesta kaksivuotiseen esiopetukseen
Kokeilukunnan on ilmoitettava koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajalle tai tämän
muulle lailliselle edustajalle mahdollisuudesta hakea kokeilutoimipaikassa
järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot 2
momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta, mahdollisuudesta päättää kaksivuotiseen
esiopetukseen osallistumisesta kokeilutoimipaikassa, kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilun opetussuunnitelman perusteista, vaikutuksista kasvun ja oppimisen tukeen
sekä oppilashuoltoon, koulumatkaetuuteen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin,
lastenhoidon tukiin ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta
sekä muista vastaavista tarpeellisista seikoista. Kaksivuotiseen esiopetukseen
osallistuminen kokeilutoimipaikassa edellyttää lapsen huoltajan tai muun laillisen
edustajan hakemusta. Kokeilukunnan tulee hyväksyä hakemus, jos lapsi kuuluu
koeryhmään. Kokeilukunta tekee päätöksen lapsen ottamisesta kokeilutoimipaikassa
järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen.
Koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava
siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn
esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan.
Kokeilukunnan tulee lapsen huoltajan tai tämän muun laillisen edustajan tekemästä
ilmoituksesta tehdä päätös kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisen
päättymisestä kokeilutoimipaikassa.
Kokeilun laajuus ja opetussuunnitelma
Kaksivuotista esiopetusta annetaan kahtena vuotena yhteensä vähintään 1 400 tuntia,
vähintään 700 tuntia kumpanakin vuotena
Opetushallitus päättää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetuksen tavoitteista,
oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen
yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan
oppilashuollon tavoitteista (kokeilun opetussuunnitelman perusteet). Kokeilun
opetussuunnitelman perusteissa tulee erityisesti huomioida, että siirtyminen
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta alkuopetukseen tapahtuu
kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys turvaten. Kokeilun opetussuunnitelman
perusteet ovat valmistuneet tammikuussa 2021.
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Kokeilukunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten paikallinen
opetussuunnitelma heinäkuun 2021 loppuun mennessä.
Kokeilua koskevia tarkentavia säännöksiä
Perusopetuslain 32 §:stä poiketen ensisijainen koulumatkaetuus on oppilaan
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Liitteet
Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista VN/583/2021
Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista VN/583/2021 Liite 1
Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikoista ja -toimipaikkojen alueista VN
/7615/2021
Ohje kokeilutoimintaa järjestäville kokeilukunnille perheiden tavoittamisesta VN/3673
/2021
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024 esite huoltajille
Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta 1046/2020 https://www.finlex.fi/fi/laki
/alkup/2020/20201046
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä asia käsiteltiin kokouksessa § 43 jälkeen.
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §43, §44, §45
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§33, §34, §42
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 käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

