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§ 122
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 123
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Laitila ja Eeva-Liisa
Nieminen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 124
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien
vahvistaminen vuodelle 2019
TUUDno-2018-1602
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Terttu Turnbull-Smith
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, terttu.turnbull-
smith@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, talouspäällikkö
Liitteet

1 Investoinnit ta2019_kassivltk.pdf
2 Kassivltk ta_2019_käyttösuunnitelma teksti päivitetty 14.12.pdf
Tuusulan valtuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018 kunnan taloussuunnitelmasta
vuosille 2019-2023 sekä vuoden 2019 talousarviosta. Päätöksen perusteella
lautakunta päättää tulosalueiden määrärahojen jaosta tulosyksiköittäin.
Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
tuotot

4 951 000 €

kulut

83 607 642 €

netto

78 656 642 €

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot kasvavat 4,9 % (3,9
milj. euroa) ja tuotot laskevat 7,0 % (0,4 milj. euroa) vuoden 2018 talousarvioon
verrattuna. Toimintakate kasvaa vuoden 2018 toimintakatteeseen verrattuna 5,7 %
(4,3 milj. euroa). Toimintamenojen lisäys sisältää eläkemenoperusteisten maksujen ja
työterveyshuollon maksujen määrärahasiirron henkilöstöpalveluista toimialalle (n. 1,5
milj. euroa) sekä kolmen perhetyöntekijän henkilöstömäärärahojen siirron sosiaali- ja
terveystoimesta.
Valtuusto linjasi johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistamistyön
jatkovalmistelua siten, että 1.1.2019 lukien siirrytään yhden toimialan malliin, joka
jakaantuu toimialueisiin ja edelleen palvelualueisiin. Lautakunnat käsittelevät
käyttösuunnitelmat vielä vanhan organisaation mukaisena joulukuussa 2018. Uuden
organisaation mukainen muutettu talousarvio käsitellään lautakunnassa maaliskuussa
2019.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet ovat kasvatus- ja sivistystoimen
kehittämis- ja hallintoyksikkö ja kasvun ja oppimisen palvelut.
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Esitykset määrärahoista:
1000 €

lautakunnan esitys

Kehittämis- ja hallintoyksikkö
730
Kasvun ja oppimisen palvelut 82 299
Yhteensä
83 029

valtuuston päätös
730
82 878
83 608

Käyttösuunnitelmaan kuuluu osamääräraha ja osatuloarvio sekä suunnitelman
kirjallinen osuus.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tulosyksiköt ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetus,
lukio, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki ja toimialan
kehittämis- ja hallintoyksikkö. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat
liitteenä.
Valtuuston päätös sisältää seuraavat henkilömuutokset kasvatus- ja
sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan:
Opetus
Oppilaan oppimisen tukea vahvistetaan palkkaamalla kaksi laaja-alaista
erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.2019 alkaen.
Oppilaanohjausta vahvistetaan perustamalla kolme uutta oppilaanohjaajan virkaa
1.8.2019 alkaen.
Koulusihteerien määrää lisätään yhdellä uudelleen sijoituksen myötä 1.1.2019 lukien.
Varhaiskasvatuspalvelut
Lastentarhanopettajien määrää kasvatetaan palkkaamalla rekrytoinnissa
lastenhoitajien sijaan neljä lastentarhanopettajaa.
Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen nojaten palkataan
liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston liikunnan kehittämiseen liikunnansuunnittelija
1.1.2019 lukien
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2019
– 2023 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti
merkitä valtuuston hyväksymän investointiohjelman tiedokseen
Päätös

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
14.12.2018

11/2018

8 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti tehdä
seuraavat muutokset käyttösuunnitelman tekstiosuuteen:
ruokapalvelut sivistyksen toimialueen alle, ei oppimisen palvelualueen alle
Riihikallion koulun väistötilat 450 oppilaalle
tavoitteet ja toimenpiteet –tauluko 9.2. Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen
väistötilat
Lautakunta päätti
hyväksyä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat muutetun liitteen mukaisesti
merkitä valtuuston hyväksymän investointiohjelman tiedokseen
Opetuspäällikkö Torvinen ja jäsen Weckman saapuivat kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana.
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§ 125
Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun,
aloite
TUUDno-2018-1609
Valmistelija / lisätiedot:
Hannamari Halinen, Virpi Lehmusvaara, Vesa Joronen
hannamari.halinen@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa erityisavustusta 5-vuotiaiden
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Hallitus päätti keväällä
2018 kehysriihessä jatkaa vuosina 2019 -2020 viisivuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilua yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Parhaillaan on
käynnissä elokuussa 2018 alkanut maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu vuosille
2018 -2019.

5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilulla on tavoite
lisätä ja edistää 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen. Maksuttomasta
kokeilusta on järjestetty valtakunnallinen kokeilu kaudelle 2018-19 siihen
hakeutuneiden kuntien kanssa. Nyt kokeiluun haetaan lisää kuntia.

Erityisavustusta ajalle 1.8.2019- 31.7.2020 voivat hakea kunnat. Avustusta ei voida
myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille,
yhteisöille tai säätiöille. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla
kokeilussa mukana sopimalla asiasta kunnan kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämän avustuksen määrä kattaa 40 prosenttia toteutuneesta
asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat
voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna
taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisän
määrä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle
20 tunnin osalta maksutonta.

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:
selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen
osallistumisasteeseen,
selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen
osallistumisasteeseen
selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
edistää vanhempien työllistymistä,
kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja
pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä
varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen
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Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä varhaiskasvatus
ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja
tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan panostus varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousuun luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia, liittyy
sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja. Kunnan mahdollinen
valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen luovat varhaiskasvatuspalvelun
asiakasperheille odotusarvon maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun
jälkeenkin. Lainsäädännössä tapahtuvien mahdollisten muutosten aikataulusta
koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa
tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien
osalta maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman
valtion kompensaatiota.

Nykytilanne

Tuusulassa on Facta Kuntarekisterin mukaan 453 lasta, jotka ovat syntyneet vuonna
2014. Palveluihin osallistumisaste on näiden tänä vuonna neljävuotiaiden osalta 88-
97%. Pienempi luku kertoo kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, kerhoissa ja
perhepäivähoidossa olevien 4-vuotiaiden määrän ja suurempi luku sisältää myös
seurakunnan kerhoihin osallistuvat lapset.

Varhaiskasvatuspalveluissa 2014 syntyneet lapset sijoittuvat seuraavalla tavalla
lokakuun tilanteen mukaan:
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa 2014 syntyneitä on 276
Kunnallisessa perhepäivähoidossa 2014 syntyneitä on 9
Yksityisellä palveluntuottajalla 2014 syntyneitä on 96
Kunnallisissa kerhoissa 2014 syntyneitä on 17
Seurakunnan kerhopalveluissa 2014 syntyneitä on 43
Kotihoidon tukea saavia 2014 syntyneitä on 26
Kunnallinen varhaiskasvatus

Mikäli kunnallista varhaiskasvatusta käyttävät 2014 syntyneet lapset käyttäisivät ensi
syksynä palveluita samoilla palvelutarpeen ehdoilla kuin nyt, heistä saatu
maksukertymä olisi n. 49 000€/kk. Kun heidän varhaiskasvatusmaksuissaan
hyvitettäisiin 5-vuotiaille ilmainen 20h varhaiskasvatuksen osuus, maksukertymä olisi
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n.36 000€/kk. Kuukausitasolla maksujen menetystä olisi n. 13 000€, josta
erityisavustus korvaisi 40% (5200€). Vuositasolla tämä tarkoittaisi (13 000€ x
11kk=143 000€, josta 40% korvaus olisi 57 200€) 85 800€ maksukertymän
pienenemistä varhaiskasvatuksessa kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta. Vuodelle
2019 kohdistuisi 39000€ vähemmän maksukertymää ja vuodelle 2020 tulisi 46 800€
vähemmän.

Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin
maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 40 prosenttia
toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä
Yksityinen varhaiskasvatus
Tuusulassa yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatusta käyttää 96 vuonna 2014
syntynyttä lasta. Jotta nämä lapset olisivat kunnassa tasa-arvoisessa asemassa
suhteessa kunnan omia palveluita käyttäviin, tulisi heidän maksuttomuuttaan myös
tukea kunnan toimesta. Tämä tarkoittaisi esiopetuskorvausta vastaavan korvauksen
maksamista yksityisessä palvelussa oleville 5-vuotiaille. Tämän maksukustannus olisi
n. 9200€/kk ja (9200€ x 12kk=) 110 400€/vuosi. Tästä summasta kunta ei voi saada
korvausta. Vuodelle 2019 lisäkustannukset olisivat 46 000€ ja vuodelle 2020
kustannukset lisääntyisivät 64 400€. Yksityisiä tukemalla vaikutetaan asiakkaiden
pysymiseen yksityisen palveluntuottajan asiakkaana kunnalliseen palveluun
siirtymisen sijaan.
Yksityisen osallistuessa kokeiluun, se edellyttää Kelan sopimuksen uudistamista.
Siihen liittyen päätös tulisi tehdä viimeistään huhtikuussa.
Kerhopalveluihin osallistuminen
Kunnallisissa kerhoissa on tällä hetkellä 17 vuonna 2014 syntynyttä ja seurakunnan
kerhoissa 43 lasta. Kaikkien näiden lasten tullessa kunnallisten palveluiden piiriin, 5-
vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen, tarvitaan miltei kahdeksan
kasvattajaa lisää. Yhden kasvattajan laskennallinen palkkasumma on n. 45 000€
/vuosi, eli yhteensä henkilöstömenojen kasvussa tulisi varautua 360 000€, josta
vuodelle 2019 tulisi varata n. 150 000€ ja vuodelle 2020 summa olisi 210000€. Mikäli
seurakunnan ja varhaiskasvatuksen omia kerhopalveluita käytettäisiin vähemmän,
tulisi kunnalliselle puolelle hakeville lapsille olla kasvattajien lisäksi myös tilat.
Kokeilun vaikutukset
Kokeilun myötä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin tulisi arviolta lisää 5-vuotiaita
lapsia 20-30 lasta.
Kokonaisuudessaan kustannusvaikutukset olisivat ajalle 1.8.2019-31.7.2020 yhteensä
556 200€. Vuodelle 2019 kohdistuisi 235 000€ ja vuodelle 2020 ne olisivat 321 200€.
Vuoden 2019 talousarviossa ei ole varattu rahaa 5–vuotiaiden maksuttomuuteen.
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Muuta varhaiskasvatuksen tuotoissa ja kustannuksissa huomioitavaa
1.8.2019 alkaen on suunniteltu, että 20h subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tullaan
laajentamaan. Subjektiivista varhaiskasvatusta kunnallisissa palveluissa käyttää tällä
hetkellä 63 lasta. Lasten palveluntarpeen muutokset kokonaisuudessaan syksylle
2019 selviää keväällä ryhmiä muodostettaessa. Myös näiden lasten sijoittuminen
palveluihin kokoaikaisesti lisää kustannuksia. Yksityisellä puolella 20h
varhaiskasvatusta käyttävien osalta muutos lisää yksityisenhoidon tuen kuluja.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut
eivät hae erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin
varhaiskasvatuksen kokeiluun vuonna 2019. Vuoden 2020 talousarvion valmistelun
yhteydessä tarkastellaan asiaa uudelleen, mikäli 5-vuotiaiden maksuttomuus on
uudessa hallitusohjelmassa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiaa koskeva valtuustoaloite on jätetty 10.12.2018. Lautakunta päätti esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä
lautakunnan selvityksen asian johdosta ja katsoa Laura Åvallin esittämän
Tuusulanjärven Kokoomus ry:n aloitteen 10.12.2018 § 163 tulleen käsitellyksi.
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§ 126
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 11/2018
TUUDno-2018-406
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kassiv tot112018_hlöstö 102018.pdf
2 Kasvatus- ja sivistystoimi tot112018.pdf
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee
systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta
osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.-
30.11.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2018 ja
vertailun vuoteen 2017.
Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7
%. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa
kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 90,5
%.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 127
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2019
TUUDno-2018-1598
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kasvatus- ja
sivistyslautakunnan kokouksessa pormestarilla, kunnanhallituksen
varapuheenjohtajilla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielin päättää
muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta
lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa.
Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta
yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän
keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että
viranhaltijoista ja työntekijöistä kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin
vakituisesti osallistuvat esittelijänä toimivan kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan
lisäksi opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö,
talouspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintosihteeri
nuorisovaltuuston edustajilla on kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus, nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-
oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa
esittelijällä ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua
kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 128
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
vuonna 2019
TUUDno-2018-1600
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja
lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava
säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että
kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa
pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastajaksi ei valita puheenjohtajaa.
kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
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§ 129
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2019
TUUDno-2018-1604
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Terttu Turnbull-Smith, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.
halinen@tuusula.fi
talouspäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät
kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.
Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään ajalla 1.1.-31.12.2019
laskuja ja tositteita.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
todeta, että kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja ja talouspäällikkö voivat hyväksyä
kaikki lautakunnan toimialaan liittyvät laskut ja tositteet
määrätä laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUJEN tulosalueen osalta opetuspäällikön.
KOULUJEN kustannuspaikkojen 18344001-18344035, 18344041-18344043 sekä
ESIOPETUKSEN kustannuspaikkojen 18344251-18344258 osalta ao. koulun rehtorin.
Erityisopetuksen kustannuspaikan 18344038 osalta kasvun ja oppimisen tuen
päällikön.
OPPILASHUOLLOLLISTEN PALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18344101 ja 18344105
osalta johtavan psykologin. Kustannuspaikan 18344107 osalta kasvun ja oppimisen
tuen päällikön.
LUKION kustannuspaikkojen 18344461-18344463 osalta ao. toimipisteen rehtorin.
Kustannuspaikan 18344464 osalta tulosyksikön päällikön.
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN kustannuspaikan 18344145 osalta iltapäivätoiminnan
koordinaattorin. Erityisluokkien iltapäivätoiminnan kustannuspaikan 18344146 osalta
Mikkolan koulun rehtorin.
VARHAISKASVATUKSEN tulosyksikön osalta (kustannuspaikat 18343001-18343601)
varhaiskasvatuspäällikön.
PÄIVÄKOTIEN kustannuspaikkojen 18343001-18343075, 18343181 osalta ao.
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varhaiskasvatusyksikön johtajan sekä 18343328 perhekeskustoiminnasta vastaavat
esimiehet.
VARHAISKASVATUKSEN OSTOPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18343511(päiväkodit)
ja 18343551 (perhepäivähoito) osalta toiminnasta vastaavat esimiehet.
PERHEPÄIVÄHOIDON kustannuspaikan 18343121 osalta perhepäivähoidosta vastaavat
esimiehet.
LAPSEN HOIDON TUEN kustannuspaikan 18343601 osalta varhaiskasvatuksen
ohjaajan ja perhepäivähoidonohjaajan.
VARHAISERITYISKASVATUKSEN kustannuspaikan 18343091osalta kasvun ja oppimisen
tuen päällikön.
TUUSULAN KANSALAISOPISTON kustannuspaikan 18344681 osalta sekä
KUVATAIDEKOULUN kustannuspaikan 18344683 osalta kansalaisopiston rehtorin.
MUSIIKKIKOULUTUKSEN kustannuspaikan 18344471 osalta opetuspäällikön.
KOHDENNETUN NUORISOTYÖN kustannuspaikan 18348091 osalta kohdennetun
nuorisotyön esimiehen.
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKÖN tulosalueen
/tulosyksikön (kustannuspaikat: 18341001 kasvatus- ja sivistyslautakunta ja 18341002
kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö) osalta kasvatus- ja
sivistystoimenjohtajan.
INVESTOINNIT: kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointien osalta kasvatus- ja
sivistystoimenjohtajan.
RUOKAPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18311951-18311981 osalta
ruokapalvelupäällikön.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 117,08.10.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 130, 14.12.2018
§ 130
Hevos/ratsastuslinja Tuusulan lukioon, aloite
TUUDno-2018-1346
Valtuusto, 08.10.2018, § 117
Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:
"Ehdotamme, että Tuusulan lukioon perustetaan hevos/ratsastuslinja, joka
mahdollistaa lukio-opintojen ohella valmentautumisen kilparatsastajana tai
kehittymisen harrastajaratsastajana. Normaalit lukio-opinnot suoritettaisiin Tuusulan
lukion eri toimipisteissä ja valinnaiset ratsastuskurssit ja hevosiin liittyvät teoriakurssit
pidettäisiin Tuusulassa sijaitsevilla ratsastustiloilla.
Tuusulassa on runsaasti hevostiloja, lähes tuhat hevosta. Nyt toistamiseen vireillä
olevat hevoskylähankkeet Tuusulassa kasvattavat edelleen mielenkiintoa
hevosharrastukseen. Alueella on myös muita toisen asteen oppilaitoksia, mm Keuda
Saaren kartanoineen ja Hyria, jotka voivat tukea hevospainotteista linjaa. Mahdollista
voisi olla myös muun kotieläintoiminnan sisällyttäminen toimintaan. Näin avautuu
mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen ratsastuksenohjaaja ja hevostenhoitaja
esimerkkeinä. Keudan matkailualan koulutusohjelmat antavat vielä mielenkiintoisen
lisään opetuskokonaisuuteen. Näin myös kuntastrategiassa asetettu valtuustokauden
tavoite 26 …matkailu alueella lisääntyy.
Pääkaupunkiseudulla ei ole tarjolla ehdottamaamme ratsastuslinjaa, vaikka
harrastajien määrät pääkaupunkiseudulla ovat suuret ja halua tällaiseen lukioon on
runsaasti. Arvio on, että vuosiluokan kooksi tulisi helposti 15-25 opiskelijaa. Näinkin
Tuusulan hevospainotteinen linja rakentaisi Tuusulan vetovoimaa. Erottautuminen
toisista on erittäin tärkeää.
Samalla olisi tutkittava internaattiasumista osana hevospainotteista
koulutuskokonaisuutta. Tämä on toimintatapa mm Ypäjän, Kiuruveden ja
Rautalammin hevoslukioissa.
Ajattelemme, että ehdottamamme hanke toteuttaa Tuusulan kuntastrategian
tavoitteita vireydestä ja sujuvuudesta, myös koulutuksen kärkikuntana olemisesta ja
uudenlaisesta rohkeasta kokeilevasta toimintatavasta, verkostomaisesti toimien,
resurssiviisaasti."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 14.12.2018, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
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markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Tuusulan lukiossa on kokeiltu ratsastuslinjaa Jokelan toimipisteessä lukuvuonna 2018-
19. Linja on aloittanut 4 opiskelijan voimin syksynä ja kevään 2019 yhteishaussa sille
on oma hakukohde Tuusulan lukion alla (www.opintopolku.fi). Linjan opiskelijamäärä
on 12, jolloin sinne voidaan ottaa n. 4 opiskelijaa vuosittain. Ratsastusopintoja on
maksimissaan 5 kurssia vuodessa. Opinnot sijoitetaan ns. kuutospalkkiin läpi vuoden
(ma- ja to- aamut, ke-iltapv). Aamuissa toteutetaan ratsastus/tallitoiminta ja
keskiviikkona iltapäivässä toteutetaan hevostalous ja yrittäminen. Ratsastus tapahtuu
joko omalla hevosella tai vuokrahevosella. Kustannusarvio vuokrahevosen
käyttämisestä on opiskelijalle noin 25 euroa/ratsastuskerta. Toiminnalle on nimetty
vastuuopettaja ja ratsastustoimintaa vetää nimetty ohjaaja. Paikallisen hevostallin
kanssa on tehty yhteistyösopimus, jossa määritellään koulun toiminnasta maksamat
kustannukset. Kustannukset ovat koululle 15 000 €/vuosi ja ne sisältyvät lukion
vuosittaiseen budjetointiin.
Tuusulan lukioon on suunniteltu ja toteutettu myös muita painotuksia. Hyrylän
toimipisteessä toimii urheiluvalmennuksen painotus, joka on jatkoa perusopetuksessa
olevalle urheilupainotukselle. Tällä tavoin luodaan selkeää jatkumoa yläkoulusta
paikalliseen lukioon. Monion rakentamisen yhteydessä selvitetään IB-lukio
mahdollisuutta sekä mahdollisuuksia kuvataiteen ja musiikin painotuksiin yhdessä
kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kanssa.
Kellokosken toimipisteessä aloitellaan pelipainotusta, joka mahdollistaa muun muassa
pelien kehittämisen, pelitapahtumien järjestämisen ja e-urheilun. Yhteistyötä tehdään
yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Jussi Salosen
esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen 8.10.2018 § 117 tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 131
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset
28.11.2018 § 99 Kasvun ja oppimisen palvelut, Niilo Mäki Instituutin ProKoulu -
koulutusohjelman hankinta, ensimmäisen kolmen vuoden kokonaiskustannus
hankinnalle on 62 500 euroa.
Opetuspäällikön päätökset
26.11.2018 § 144 Tutkimuslupa / Raitasalo Kirsimarja THL
Tutkimuksen nimi on "European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
(ESPAD)"
26.11.218 § 145 Tuusulan kansalaisopisto, luku- ja kirjoitustaidon tuntiopettaja ajalle
7.1.-14.6.2019 YTM, KM, FM Paula Neppius

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset
3.12.2018 § 51 Hyökkälän varhaiskasvatusyksikkö, lastentarhanopettajan
opintovapaasijainen ajalle 10.1.-31.5.2019, sosionomi (AMK) opiskelija Mella Lehtonen
3.12.2018 § 52 Mikkolan varhaiskasvatusyksikkö, lastenhoitajan opintovapaasijainen
ajalle 7.1.-31.5.2019, sosionomi AMK Iina Backman-Karhula
3.12.2018 § 50 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö, lastenhoitaja ajalle 7.1.-30.6.2019,
lähihoitaja Sari Vettenranta
3.12.2018 § 55 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö, lastentarhanopettaja 7.1.2019 alkaen
toistaiseksi, sosiaalikasvattaja Jaana Okka
3.12.2018 § 53 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö, lastentarhanopettaja 7.1.2019 alkaen
toistaiseksi, sosionomi Mari Vilkman

Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös
26.11.2018 § 9 Kohdennettu nuorisotyö, etsivän nuorisotyöntekijän
perhevapaasijainen ajalle 2.1.-30.6.2019, sosionomi AMK Marjo Osipov

Rehtoreiden päätökset
26.11.2018 § 7 Kellokosken koulu / Perusopetuksen ja lukion lehtorin viransijaisuus
ajalle 9.11.-5.12.2018, FM Vesa Randelin
5.12.2018 § 11 Riihikallion koulu / Luokanopettajan viransijaisuus 7.1.2019 - 2.6.2019,
luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri Carita Rauhala
Ehdotus
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 132
Ilmoitusasiat
Opetuspäällikön päätökset
19.11.2018 § 140 Niittymäki Soile, irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta
7.1.2019 alkaen
19.11.2018 § 143 Aalto-Rekosuo Mirjam, irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin
virasta 1.1.2019 alkaen
Ehdotus
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 133
Muut asiat
Ei muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§122, §123, §125, §126, §130, §132, §133
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§124, §127, §128, §129, §131
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

