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§ 52
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

4 (35)

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

6/2020

5 (35)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 53
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elina Väänänen ja Ari
Weckman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Ennen kokouksen alkua klo 17.30-18 Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely, Heidi
Hagman.
Kokouksen alussa klo 18-19.40 Esittelyt seuraavista asioista:
-Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma, arkkitehti Annika
Marttinen, LPV ja Mikko Heikkilä, tilapalvelut
-Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat (L2), arkkitehti Annika Marttinen, LPV ja
Riitta Laurila, tilapalvelut
Kokoustauko klo 19.40-19.45
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§ 54
Hyvinvointikertomus 2019
TUUDno-2020-1190
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Ulla Kinnunen, Risto Kanerva,
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi,
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kehittämispäällikkö, osallisuus-
ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20
päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot
kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä,
jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta,
kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä
työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää
palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.
Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta
sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

6/2020

7 (35)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä
palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden
palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta
asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Heidi Hagman esitteli hyvinvointikertomuksen sivistyksen lautakunnille ennen
varsinaisen kokouksen alkua klo 17.30-18.00.
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§ 55
Rykmentinpuiston monitoimikampus, hankesuunnitelma
TUUDno-2020-1297
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Heikkilä, Tiina Simons, Markus Torvinen
mikko.heikkila@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
hankesuunnittelija, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, TL 9.6.2020,
ksltk.16.6.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, TL 9.6.2020,
ksltk 16.6.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, TL
9.6.2020, ksltk.16.6.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, TL 9.6.2020, ksltk.
16.6.2020
Asiaselostus
Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan
kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä
palveluverkkosuunnitelman päivitys.
Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi
sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista
suunnittelukaudelle.
Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan
vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen
Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen.
Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen
sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa.
Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula –
oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten
toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa.
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Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa
lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä
n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle.
Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten
harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen
oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta.
Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670
oppilaan koulukeskus.
Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus.
Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus
(230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta.
Hankkeen pääkonsultteina
on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi
hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja,
kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus,
hiilijalanjälki sekä kustannustieto.
Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin
10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha,
josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen
rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat
osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta.
Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi
elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen,
toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen
palveluntuottajan vastuulle.
Hankkeen tavoiteaikataulu:
hankesuunnitelman päätäntä 8/2020
elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021
rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022
rakentaminen 3/2022 – 3/2024
kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024
käyttöönotto, tavoitteena 8/2024
Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).
Määrärahat:
Vuodelle 2020, 100 000 euroa
Vuodelle 2021, 8 400 000 euroa
Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa
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Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan
hankkeen edetessä.
Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):
Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €
irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)
Leasing -kustannukset 200€/oppilas
palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet,
ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa
siivous noin 50 000 euroa
Teams-kokouksen välityksellä asiaa esitteli arkkitehti Annika Marttinen,
Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä oli paikalla Teams-
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
__________
Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteluun. Jäsen Alangon perusteluina oli, että Tuusulassa tarvitaan myös
pienempiä kouluja. Suutarintien kerrostaloissa tulee asumaan paljon ihmisiä, joten
esim. Hyökkälän koulu olisi oivallisella paikalla. Jäsen Weckman kannatti jäsen Alangon
esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys,
jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Alangon
palautusesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Alanko,
Weckman, Raevuori, esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Åvall, Udd, Nätkynmäki,
Väänänen, Laitila, Hellgren, Tuhkunen, Salonen. Jäsen Ahonen äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa, lautakunnan
päättäneen asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös
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.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa,
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
Jäsenet Alanko ja Weckman jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: "Tuusulassa
tarvitaan mieluummin useita pienempiä kouluja hajautetusti kuin keskittämällä
muutamaan suureen kampukseen. Tehdyllä päätöksellä Hyrylän keskustan lähelle ei
jää yhtään koulua".
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§ 56
Kirkonkylän kampus, ehdotussuunnitelmien (L2) hyväksyminen
TUUDno-2020-1362
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Laurila, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Esa Koskinen, Tiina Simons
riitta.laurila@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi,
esa.koskinen@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
suunnitteluarkkitehti, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, rakennuspäällikkö,
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Kirkonkylän kampus, L2, Hyötyalaluettelo, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
2 Kirkonkylän kampus, L2, Julkisivut pohjoiseen ja itään, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
3 Kirkonkylän kampus, L2, Julkisivut eteläänja länteen, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
4 Kirkonkylän kampus, L2, Leikkaukset, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
5 Kirkonkylän kampus, L2, Ullakko (IV-konehuoneet), khall 15.6.2020
6 Kirkonkylän kampus, L2, 2.kerros, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
7 Kirkonkylän kampus, L2, 1.kerros, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
8 Kirkonkylän kampus, L2, Asemapiirros, khall 15.6.2020
9 Kirkonkylän kampus, L2, Bruttoalat, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
10 Kirkonkylän kampus, L2, Rakennustapaselostus, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
11 Kirkonkylän kampus, L2, rakennetyypit ja rakenteiden periaateleikkaukset, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020, oheismat.
12 Kirkonkylän kampus, L2, Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto, TL 9.6.2020,
ksltk 16.6.2020, oheismat.
13 Kirkonkylän kampus, L2 ,LVI-rakennustapaselostus, oheismat., khall 15.6.2020
14 Kirkonkylän kampus, L2, Laskentamuistio, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
15 Kirkonkylän kampus, L2, SÄH-järjestelmäkuvaus, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020,
oheismat.
Perustelut
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 § 83 Kirkonkylän
kampuksen hankesuunnitelman Sivistyksen toimialueen palveluverkon
uudisrakentamishankkeena.
Rakennettava koulu-päiväkoti toteutetaan uuden oppimisympäristön ja
varhaiskasvatuksen mukaisena uudisrakennuksena. Koulu rakennetaan n. 450
oppilaalle ja päiväkoti 9- osastoisena. Rakennus mahdollistaa alueen asukkaille tiloja
ilta- ja viikonloppukäyttöön.
Koulukampuksen asemakaava sai lainvoiman 11.12.2019. Asemakaavan mukaan
uudisrakennuksen arkkitehtuuri tulee ilmentää raknnuksen käyttötarkoitustaja ja
sopeutua alueen maisema-arvoihin. Rakennuksen ja rakennelmien julkisivuissa tulee
käyttää laadukkaita materiaaleja.
Koulukampuksen suunnittelussa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula -
oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (Kasltk 24.9.2019) ja noudatettu
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Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta siitä, että uudet,
nykyisiä korvaavat koulut ja päiväkodit, toteutetaan ekologisesti kestävinä ja käyttäen
myrkyttömiä materiaaleja. Lisäksi on edellytetty, että uudisrakennukset tulee olla
akustisesti hallittuja ja niiden tulee noudattaa kestävää kehitystä sekä toteutuksessa
että ylläpidossa.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 6.4.2020 § 26 ruotsinkielisen opetuksen siirtymisen
Kirkonkylän kampukseen.
Hankkeen tavoiteaikataulu
Toteutussuunnittelu, osallistavana 1/2020 – 10/2020
Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 11/2020 – 04/2021
Rakentaminen 05/2021 – 10/2022
Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 11/2022 – 12/2022
Rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 1/2023
Hankkeen toteutusaikataulu on sidoksissa yleisiin rakentamisen suhdanteisiin mm.
materiaalien saatavuuden ja toimitusaikojen osalta. Korona-viruksen aiheuttama
pandemia on heikentänyt mahdollisuutta osallistavaan suunnitteluun ja osaltaan
haitannut suunnitteluprosessia.
Kustannusennuste
Ehdotussuunnitelmista lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 23 470,00 euroa ja 3150 euroa / brm2 (alv 0%).
Hankesuunnitelmaan verrattuna kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennallaan.
Kustannukset on laskettu hankevaiheessa ns. tavoitehintaperiaatteell,
ehdotussuunnitelmavaiheessa laskelmat laadittu hyödyntäen sekä
tavoitehintamenettelyä että urakkalaskennan menetelmiä.Hankkeen bruttoneilöhinta
on tavanomainen pääkaupunkiseudulla toteutuneissa, vastaavissa hankkeissa.
Hankkeen todellinen hinta, mihin vaikuttavat mm. suhdanteet, voidaan määritellä
vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen.
Määrärahat
Vuodelle 2020, 1 000 000 euroa
Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
Vuodelle 2022, 11 000 000 euroa
Vuodelle 2023,1 400 000 euroa
Tarvittaessa lisärahoitus voidaan sisällyttää vuoden 2022 investointibudjettiin.
Lisäksi hankkeelle varataan
470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä
toiminnan toteutukseen
sekä 650 000, 00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin
liikennejärjestelyihin
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Kokouksessa asiaa esitteli hankkeen pääsuunnittelija Annika Marttinen ja paikalla
suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kirkonkylän kampuksen
ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvion.
Samalla lautakunta toteaa teknisen lautakunnan hyväksyneen ehdotussuunnitelmat ja
kustannusarvion kokouksessaan 9.6.2020 ja kunnanhallituksen käsitelleen asiaa
kokouksessaan 15.6.2020.
_____________
Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteluun. Jäsen Alangon palautusehdotuksena oli, että tehdään myös
vaihtoehtoinen ehdotussuunnitelma kustannusarvioineen jättämällä ruotsinkielinen
opetus pois suunnitelmista. Alangon esitys raukesi kannattamattomana.
Jäsen Ahonen esitti asiaan palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että
ruotsinkielistä väestöä voitaisiin kuulla syksyn aikana. Jäsen Alanko kannatti jäsen
Ahosen esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys,
jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen
Ahosen palautusesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Ahosen esitystä kannattivat jäsenet Alanko ja
Ahonen, esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Åvall, Udd, Nätkynmäki, Väänänen,
Laitila, Hellgren, Tuhkunen, Weckman, Raevuori, Salonen.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 10-2, 1 poissa, lautakunnan
päättäneen asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin 10-2, 1 poissa, osaltaan hyväksyä
Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvion.
Jäsen Alanko jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Asia olisi pitänyt palauttaa
valmisteluun ja tehdä vaihtoehtoinen ehdotussuunnitelma kustannusarvioineen
jättämällä ruotsinkielinen opetus pois. Klemetskogin koulun lakkautuspäätöksen
valituksen käsittely on kesken hallinto-oikeudessa ja olisi voitu edes odottaa siitä
päätöstä."
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§ 57
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2020
TUUDno-2020-534
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kassiv tot052020
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta
osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja
henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.5.2020 ja vertailun
vuoteen 2019.
Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7
%. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa ennusteen
mukaisena. Tulojen toteuma oli 40,6 % (v2019: 43,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli
39,7 % (v2019: 40,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 39,6 % (v2019: 39,7 %).
Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset.
Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,7 milj.e) ja
määrärahat (1,6 milj.e) siirrettiin sivistyksen toimialueen niitä koskeville palvelualueille
yleisjohdon ja johdon tuen toimialueelta. Investointiosan irtaimeen omaisuuteen
tehtiin 74 000 euron määrärahalisäys ja käyttötalouteen 13 000 euron
vuokramäärärahojen vähennys Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden lunastamiseksi
kunnan omistukseen. Muutokset näkyvät ennustesarakkeessa.
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan
maksujen sekä koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisenä.
Ennusteessa on huomioitu tulojen (380 te) ja menojen (350 te) väheneminen kevään
osalta sekä ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja
menoihin (700 te).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2020 tiedoksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 58
Opetussuunnitelman arviointiluvun 6 kokonaisuus
TUUDno-2020-1482
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Katja Elo
markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori
Liitteet

1 Perusopetuksen arviointiluku 6 1.8.2020
Opetussuunnitelman valtakunnalliseen normiin tehtiin muutoksia, jotka täsmentävät
oppilaan arvioinnin tavoitteita ja käytänteitä. Nämä muutokset ja niihin tehtävät
paikalliset täsmennykset otetaan käyttöön ensi lukuvuodesta 1.8.2020 alkaen.
Arvioinnin uudistamisen tavoitteena on
yhdenmukaistaa oppilaiden arviointia valtakunnallisesti niin, että koulussa
tapahtuva arviointi perustuu mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin
linjauksiin.
lisätä oppilaiden osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja vähentää osaamisen
arvioinnin tulkinnanvaraisuutta.
edistää koulussa tehtävän arvioinnin suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja
avoimuutta.
lisätä arviointiin liittyvää oppilaiden osallisuutta sekä koulujen ja kotien
yhteistyötä.
Opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita on täsmennettävä kunnassa
seuraavilta osin:
yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta
arvioinnista tiedottamisen muodot
käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen
periaatteet ja käytännöt
sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa
sekä käyttäytymisen arvioinnissa
välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa
erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat
valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä
tarjoaa valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten
opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä opetussuunnitelman muutokset
arviointiluvun 6 kokonaisuuteen 1.8.2020 alkaen esityksen mukaisesti.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 59
Koulukuljetusperiaatteiden muutokset ja Koululiitu-ohjelman käyttöönotto
TUUDno-2020-1469
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Virpi Lehmusvaara
markus.torvinen@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
opetuspäällikkö, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Tuusulan koulukuljetusopas, kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.4.2014 § 35
2 Koulukuljetusopas 1.8.2021 alkaen, ksltk 16.6.2020, luonnos
Taustaa
Tuusulan sivistyksen toimialueella tulee ajankohtaiseksi uusi koulukuljetuskilpailutus
syksyllä 2021. Tuusulassa koulukuljetusten piirissä on noin 800 esi-ja peruskoulun
oppilasta.
Tuusulan koulukuljetusopas/kuljetusperiaatteet on päivitetty edellisen kerran
kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 22.4.2014 § 35. Tämän jälkeen Tuusulan kunnassa
on tehty erillisiä päätöksiä teiden vaarallisuusluokittelussa. Tieosuuksia on arvioitu
erikseen ja pyydetty niihin viranomaisarvioita. Poliisiviranomainen ei enää anna
kunnille erillisiä arvioita teiden vaarallisuudesta. Tulevaisuuden suunnittelua varten ja
koulukuljetuspalvelun tasapuolista järjestämistä varten on syytä ottaa käyttöön
reaaliaikainen ohjelma, joka päivittyy säännöllisesti.
Ramboll Oy:ltä tilattiin selvitys keväällä 2020 koskien Tuusulan kunnan vaarallisten
teiden luokittelua ja uusia kuljetusperiaatteita. Ramboll Oy:n Teemu Kinnunen esitteli
tehtyä selvitystä kasvatus- ja sivistyslautakunnalle 19.5.2020.

Koululiitu-ohjelman käyttöönotto
Lähtökohtana Tuusulassa teiden luokittelussa on Koululiidun mukainen
vaarallisuusluokittelu 1.8.2021. Koululiitu-ohjelma toimii laskentakaavalla, joka
huomioi seuraavat asiat: tien toiminnallinen luokka, arkipäivän
keskivuorokausiliikenne yhteensä / raskas liikenne, nopeusrajoitukset,
piennarleveydet, päällystetyn pientareen leveys, tien reunan käyttömahdollisuus,
asutus, näkemäprosentti 300 m matkalla, kevyenliikenteen väylät, teiden valaistus ja
hoitoluokka, tien päällyste, tien ylitystapa.
Ohjelma asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen turvattomuutensa mukaan, jotta
koulumatkojen turvallisuuden arviointi on
• Tasapuolinen kaikille oppilaille
• Objektiivinen
• Eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa
Ohjelma saa tietonsa tierekisteristä, joka on Väylä-viraston ylläpitämä tietokanta
maanteiden ominaisuuksista.
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Menetelmässä käytettävä laskentakaava perustuu kolmen toisiaan täydentävään
lähtökohtaan
1. Tilastollinen vaarallisuus, eli eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten
liikenneonnettomuuksissa
2. Lasten kokema vaarallisuus eli liikenne-psykologien näkemys muuttujien
keskinäisistä painoarvoista
3. Kuntien ja poliisin kokemusperäinen tieto vaarallisuuden arvioinnista
Koulukuljetusperiaatteet
Tuusulan kunnan esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen oppilaiden
koulukuljetusoppaaseen on koottu kuljetuksia koskeva informaatio sekä Tuusulan
koulukuljetusperiaatteet.
Koulukuljetusperiaatteita ehdotetaan päivitettäväksi 1.8.2021 alkaen seuraavasti:
Koulumatkan kestoa arvioitaessa käytetään laskennan perusteena arvioitua
koulumatkan kävelynopeutta 0-2 luokan oppilaat 15 min/km ja 3-9 luokan
oppilaat 12 min/km.
Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään arviointiperusteena
Koululiitu –menetelmää.
Esikoululaisten turvattomuuden arvioinnissa Koululiitu -menetelmällä käytetään
10 pistettä alempia raja-arvoja kuin 1.luokan oppilailla.
Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista 5 pistettä
alhaisempaa raja-arvoa.
Kulkeminen turvatonta tieosaa alle 100 metrin matkan lähimmälle
bussipysäkille, pyörätielle tai turvalliselle väylälle ja tien ylittäminen esimerkiksi
linja-autopysäkille tai kotiliittymästä tien yli pyörätielle arvioidaan tarvittaessa
koulutoimen hallinnossa Koululiitun käyttösuosituksien mukaisesti.
Kahden kodissa asuvien lasten kuljetukset: mikäli oppilas asuu kahden eri
huoltajan kanssa Tuusulan kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot
maanantaista perjantaihin ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot
täyttyvät lapsen molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus
molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot eivät täyty oppilaan
virallisesta asuinosoitteesta, ei kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka
kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta.
Lisätään vanhemmille suositukset turvallisen koulumatkan opettamisesta:
Koululaiselle suositellaan kulkemista jalan tai pyörällä. Itse kuljettu koulumatka
opettaa havainnoimaan liikennettä ja liikkumaan turvallisesti, sen takia
opastetaan lapsia liikkumaan aina kun se liikenteen kannalta on riittävän
turvallista.
Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen liikenneturvallisuuskoulutuksesta,
vanhempien tehtävänä on opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja
turvallisuuteen liikenteessä.
Vanhemmat käyvät koulun aloittavan lapsen kanssa läpi koulumatkan.
Vanhemmat opettavat lapselle turvallisimman mahdollisen koulureitin.
Vanhemmat opastavat lapsia koulumatkan mahdollisissa vaaranpaikoissa kuten
tien ylityksissä.
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Vanhemmat huolehtivat, että oppilaat käyttävät asianmukaisia turvalaitteita
koulumatkoillaan, heijastinta pimeässä, pyöräilykypärää pyöräillessä tai
potkulaudalla liikkuessa ja sekä etu- että takavaloja pimeällä pyöräillessä.
Jos koulumatka on alle viisi kilometriä, mutta koetaan esimerkiksi huonolle kelillä
liian pitkäksi pyöräillä tai kävellä, niin selvitetään ensisijaisesti voisiko
koulumatkan tehdä julkisen liikenteen kyydissä.
Jos lapsi tuodaan autolla kouluun, vanhemmat noudattavat kaikkia koulun
antamia ohjeita saattoliikenteestä.
Vanhemmat huolehtivat myös, ettei mahdollinen saattaminen autolla vaaranna
muiden turvallisuutta.
Vanhemmat opettavat koulukuljetuksissa kulkemisen periaatteet, että oppilas on
ajoissa kuljetuspaikalla, oppilas on pukeutunut sään mukaisesti, oppilas käyttää
pimeällä heijastinta ja että käyttää kuljetuksessa ollessaan turvavyötä.
Liitteenä on voimassaoleva koulukuljetusopas sekä luonnos
päivitetystä koulukuljetusoppaasta. Muutosehdotukset on merkitty punaisella värillä.
Linkki Tuusulan kunnan alueen vaarallisten tieosuuksien tarkasteluun Koululiitu-
ohjelmalla sisältyy koulukuljetusoppaaseen.
https://koululiitu.fi/public.php?kunta=858

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- hyväksyä päivitetyn Tuusulan kunnan koulukuljetusoppaan sisältäen
uudet koulukuljetusperiaatteet
- ottaa käyttöön Koululiitu-ohjelman koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa
syyslukukaudesta 2021 alkaen (koulukuljetuspäätöksien teon osalta koskien
lukuvuoden 2021-2022 kuljetuksia keväällä 2021).

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti pyytää risteysalueen Maisalantie-Myllykyläntie-
Lahelantie ja Linjatien Kaukolantien ja Vanhan Lahdentien välisen tieosuuden
uudellentarkastelua.
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§ 60
Kievarintie, asemakaavan muutos, lausunto
TUUDno-2017-244
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi,
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden
päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Asemakaavan selostus, Kievarintie, kaava nro 3478, ksltk 16.6.2020
2 3478E_kaavakartta-Kievarintie, ksltk 16.6.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 4.5.2020 § 189 päättänyt asettaa Kievarintien
asemakaavan 3478 muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää
kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 22.5.–26.6.2020. Lausunto
pyydetään toimittamaan viimeistään 26.6.2020 klo 16.00.
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu Kievarintien asemakaavan
muutosehdotus. Asemakaavan tavoitteena on asuinkerrostalotontin kaavoittaminen
tukemaan Hyrylän kasvua.
Kievarintien asemakaava-alue sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät
liikenneyhteydet; se sijoittuu Tuusulanväylän varteen ja on saavutettavissa helposti
myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa
Kievarinpolku, idässä Kievarintie ja lännessä Tuusulanväylä. Etelän suunnassa aluetta
rajaa pientaloilla rakennettu kiinteistö. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1
ha. Alue sijaitsee osoitteessa Kievarintie 20.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelin 33222 tontteja 1, 2, 3 ja niihin liittyvää
suojaviheraluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa kerrostalorakentaminen
nauhamaisena rakenteena Tuusulanväylän varrelle. Tiiviillä rakenteella pyritään
estämään melun leviäminen laajemmin asunto- ja virkistysalueille. Samalla pyritään
muodostamaan asukkaille suojaisa sisäpiha oleskelua varten.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula
kasvaa ja kehittyy vahvasti, mutta hallitusti.
Kerrostalojen rakennusten korttelille on osoitettu 11 831 k-m2 kerrosalaa.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen.
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Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia. Kunnallistekniikka ja kadut
ovat valmiiksi rakennettuna alueelle. Maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa asemakaavan oltua
ehdotuksena nähtävillä.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
paikallislehdessä.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus on (AK-50) asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja
sekä hoivapalvelumuotoista asumista, siten että liike- ja toimistotiloja on korkeintaan
5 % rakennuksen kerrosalasta ja hoivapalvelumuotoista asumista korkeintaan 20 %
rakennuksen kerrosalasta.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilmanlaatuun,
kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia
palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja
tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit,
terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen tiiviin
asumisen alue lähelle palveluita. Alue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille kuten myös julkisella liikenteellä ja autolla.
Sivistyksen toimialueen näkökulmasta asemakaavamuutoksessa
on tärkeätä huomioida reitit ja yhteydet mm. Urheilukeskukseen, Mikkolan kouluun ja
rakentuvaan Rykmentinpuiston monitoimikampukseen.
Suunnittelualue ei sijaitse Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta, Hyrylän
taajama ympäristöineen -selvityksessä osoitetulla rakennetulla kulttuurialueella.
Lähialueella on kuitenkin kulttuuriympäristöä. Alueella ole erityisiä
kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia kohteita. Alueen rakennuksilla ei ole
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Kievarintien asemakaavan 3478
muutosehdotuksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 61
Oikaisuvaatimus opetuspäällikön viranhaltijapäätökseen 02.06.2020 § 60, Resurssiopettajan
määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.8.2020-26.5.2021
TUUDno-2020-1375
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.6.2020
2 Resurssiopettajan määräaikaiseen viransijaisuuteen valinta ajalle 1.8.2020-26.5.2021
3 Koulun ja opetuspäällikön lausunto
Filosofian maisteri Lotta Gyasi-Mensah on tehnyt säädetyssä
määräajassa (4.6.2020) oikaisuvaatimuksen opetuspäällikön päätökseen
resurssiopettajan valinnasta (päätös 2.6.2020 § 60, TUUDno-2020-1375).
Lotta Guasi-Mensah pyytää oikaisuvaatimuksessaan selvitystä tehtävään valitun Tea-
Carita Mellinin kelpoisuudesta ja hän haluaa tietää valintaan vaikuttaneet perustelut ja
selvittää yksityiskohtaisimmin muiden hakijoiden tutkintojen laadut ja pätevyydet.
Valinnan tehtävään on tehnyt opetuspäällikkö Markus Torvinen ja haastattelut ovat
suorittaneet Vaunukankaan koulun vararehtori Heli Suokko-Rajala ja luokanopettajat
Sanna Suotula ja Kaisa Perttala.
Liitteenä ovat opetuspäällikkö Markus Torvisen ja Vaunukankaan koulun selvitys
määräaikaisen resurssiopettajan valinnasta sekä Lotta Guasi-
Mensahin oikaisuvaatimus ja päätös valinnasta.
Sivistysjohtaja toteaa selvitysten perusteella, että hakuprosessissa ei ole riittävästi
määritelty resurssiopettajuutta ja tästä syystä hakijoille on voinut tulla epäselvyyttä,
mihin tehtävään he ovat hakeneet. Tärkeää on se, että hakijat haastatellaan siten, että
peruskoulun opetukseen kelpoiset ovat etusijalla.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää kumota tehdyn valinnan ja laittaa tehtävän
uudelleen hakuun. Haussa tulee olla selvästi esillä se, mitä resurssiopetus koskee,
mitä osaamista hakijalta edellytetään ja kuinka monta tuntia resurssiopetus on.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 62
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Henkilöstöjohtajan päätökset:
01.06.2020 § 40 Kesäkerhojen vastuuohjaajien palkkiot 2020
Sivistysjohtajan päätökset:
26.05.2020 § 27 Tutkimuksen hankinta, Etäopetuksen onnistumiset ja oivallukset,
#Uuttakoulua - hanke, Helsingin yliopistolle maksetaan 14 450€ (alv 0%) ja Tampereen
yliopistolle 9 324€ (alv 0%), yhteensä 23 774€ (alv 0%)
27.05.2020 § 28 Poikkeustilan jälkeen noudatettavat Tuusulan perusopetuksen
opetussuunnitelmien mukaiset lukuvuosisuunnitelmat 2019-2020
04.06.2020 § 29 Sivistyksen toimialueen kalustetilaus neuvotteluhuoneeseen ja
ryhmätyötilaan kunnantalon 2. kerrokseen, Isku Oy:ltä 15 230 (alv 0%) euron
yhteishintaan.
09.06.2020 § 30 Chromebook-latausasemien hankinta sivistyksen toimialueelle,
tilauksen yhteishinta on 747€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Lyreco Finland
Oy:n kautta.
09.06.2020 § 31 iPad-latausasemien hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen
yhteishinta on 6 713€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Lyreco Finland Oy:n
kautta
09.06.2020 § 32 Sivistyksen toimialueen kalustetilaus neuvotteluhuoneeseen ja
ryhmätyötilaan kunnantalon 2. kerrokseen, hankintapäätöksen kumoaminen
09.06.2020 § 33 Tietokoneiden ja Chromebookien hankinta sivistyksen toimialueelle,
tilauksen yhteishinta on 158 705, 00€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Dustin
Finland Oy:n kautta
09.06.2020 § 34 Tuusulan kunnan koulunkäynninohjaajaresurssin jakaminen
lukuvuonna 2020-21
09.06.2020 § 35 Tablet-laitteiden hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen
yhteishinta on 93 025, 00€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittaja Dustin Finland Oy:n
kautta
Opetuspäällikön päätökset:
02.06.2020 § 56 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta, Kaarina
Lappalainen, Kellokosken koulu
02.06.2020 § 57 Opettajan siirtäminen Kalliomaan koulun laaja-alaisen erityisopettajan
virkaan 1.8.2020 alkaen, Terhi Ahonen
02.06.2020 § 58 Päätoimisen tuntiopettajan (vieraat kielet) virkaan valinta 1.8.2020
alkaen toistaiseksi, Hyökkälän koulu, FM Mia Tihinen
02.06.2020 § 59 Päätoimisen tuntiopettajan (ruotsi, ranska) virkaan valinta 1.8.2020
alkaen toisaiseksi, Hyökkälän koulu, FM Mia Jyrkinen
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02.06.2020 § 60 Resurssiopettajan määräaikaiseen viransijaisuuteen valinta ajalle
1.8.2020- 26.5.2021, Vaunukankaan koulu, ylioppilas Tea-Carita Mellin
03.06.2020 § 62 Koulutuspalveluiden hankinta, Osaa ja Opi! - hanke, Tuusulan
Opisto, HAMK:n tarjouksen mukaisesti hintaan 16 500€ (alv 0 %)
08.06.2020 § 63 Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Kolsan
koulu, FM/erityisopettaja Satu Inkala
08.06.2020 § 64 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, Mikkolan
koulu, koulunkäynninohjaaja Eevastiina Hawksley
08.06.2020 § 65 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, Mikkolan
koulu, lähihoitaja Suvi Vuollet
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
26.05.2020 § 28 Tutkimuslupa, Surun kohtaaminen osana tunnekasvatusta
varhaiskasvatuksessa
28.05.2020 § 29 Varhaiskasvatuksen taidepedagogin tehtävään valinta 3.8.2020
alkaen, tuettu varhaiskasvatus, taiteen maisteri Outi Kekkonen
28.05.2020 § 30 Varhaiskasvatuksen taidepedagogin tehtävään valinta 3.8.2020
alkaen, tuettu varhaiskasvatus, taiteen maisteri Jenna Ihalainen
28.05.2020 § 31 Varhaiskasvatuksen perheohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen,
tuettu varhaiskasvatus, sosionomi Noora Toivonen
01.06.2020 § 32 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu
varhaiskasvatus, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Reeta Hellsten
01.06.2020 § 33 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu
varhaiskasvatus, lähihoitaja Tiina Pessa
01.06.2020 § 34 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu
varhaiskasvatus, lähihoitaja Julia Kornilova
01.06.2020 § 35 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu
varhaiskasvatus, lähihoitaja Minna Häkkänen
Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätökset:
28.05.2020 § 3 Opiskeluhuollon psykologin tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, kasvun
ja oppimisen tuki/psykologipalvelut, psykologian maisteri Niina Korkolainen
Rehtoreiden päätökset:
26.05.2020 § 1 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Nahkelan
koulu, kasvatustieteen kandidaatti Elina Meriläinen
26.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-24.5.2021, Vaunukankaan
koulu, KM Ulla Sirviö-Hyttinen
27.05.2020 § 5 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken
koulu, KM Pia Akkala
28.05.2020 § 6 Apulaisrehtori Riihikallion koulu 3.8.2020-6.6.2021, KM, FM Minna Järvi
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29.05.2020 § 7 Luokanopettaja 10.8.2020-6.6.2021, Riihikallion koulu, fil.yo Satu
Eskelinen
29.05.2020 § 10 Erityisopetuksen resurssiopettaja Riihikallion koulu 1.8.2020-
31.7.2021, KM Satu Leskinen
29.05.2020 § 9 Luokanopettaja (tuntiopettaja) Riihikallion koulu 1.8.2020-31.7.2021,
KM Merja Jylänki
29.05.2020 § 11 Päätoiminen tuntiopettaja (S2) Riihikallion koulu 1.8.2020-
31.7.2021, HK Irma Ollikainen
01.06.2020 § 9 Erityisluokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, Mikkolan
koulu, erityisluokaopettaja Marja Mäkelä
02.06.2020 § 10 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta Mikkolan kouluun ajalle 1.8.2020-
31.7.2021, KM / laaja-alaisen erityisopettaja Mervi Kantanen-Viitala
02.06.2020 § 11 Erityisluokanopettajan valinta, Mikkola koulu, ajalle 1.8.2020-
31.7.2021, KM / erityisluokanopettaja Mila Hietala
03.06.2020 § 12 Luokanopettajan valinta ajalle 10.8.2020-5.6.2021 Mikkolan
koulu, artenomi (amk) Mia Åström
03.06.2020 § 10 Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-
31.7.2021, Lepolan koulu, FM, erityisopettaja Ilona Huttunen
08.06.2020 § 1 Luokanopettaja 1.8.2020-31.7.2021 Paijalan koulu, yo Charlotte
Malkakorpi
10.06.2020 § 13 Päätoimisen tuntiopettajan valintapäätös ajalle 1.8.2020-31.7.2021,
Mikkolan koulu, merkantti Mikko Piippo
10.06.2020 § 14 Erityisluokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021, Mikkolan
koulu, lähihoitaja Caritta Lammenperä
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 63
Ilmoitusasiat
Sivistysjohtajan päätökset:
15.05.2020 § 23 Vuokranalennus Montessori-leikkikoulu Pikkulukkari
15.05.2020 § 24 Vuokranalennus Steinerpäiväkoti Pohjantähti
15.05.2020 § 25 Ruokapalvelut, Kirkonkylän väistötilojen keittiölaitteiden lunastus
/Drent-leasingsopimuksen purku 1.6.2020 alkaen, ostohintaan 73 755, 32 (alv 0%)
15.05.2020 § 26 Perusopetuksen rehtorin opintovapaasijaisuuteen valinta ajalle
3.8.2020-4.6.2021, Kalliomaan koulu, KM/erityisopettaja Laura Nuikka
Opetuspäällikön päätökset:
18.05.2020 § 49 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Paijalan koulu, KM
Niina Keränen
19.05.2020 § 50 Tutkimuslupa, Etäopetuksen onnistumiset ja oivallukset,
#Uuttakoulua - hanke, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus, HEA
19.05.2020 § 51 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Lepolan koulu, KM
Sanna Jokiniemi
19.05.2020 § 52 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Riihikallion
koulu, KM Noora Kalima
25.05.2020 § 53 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Kirkonkylän koulu,
KM Laura Pekkanen
25.05.2020 § 54 Korjattu päätös; luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen,
Riihikallion koulu
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
19.05.2020 § 27 Kievarin päiväkodin ja Klemetskogin koulun yhteisen lastenhoitajan
/koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta ajalle 12.8.2020-4.6.2021, lastenhoitaja
Jonna Kettunen
Rehtoreiden päätökset:
14.05.2020 § 3 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken
koulu, FM Inkeri Sundqvist
14.05.2020 § 4 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken
koulu, FM Iines Kuosmanen
14.05.2020 § 2 Laaja- alaisen erityisopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken
koulu, FM Satu Inkala
14.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Kirkonkylän koulu,
koulunkäynninohjaaja Johanna Schwartz
15.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Tuomalan koulu, KM
Veera Heinonen
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19.05.2020 § 7 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan
koulu, KM Helena Hulkkonen
19.05.2020 § 6 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan
koulu, FT, FM Outi-Kristiina Hännikäinen
19.05.2020 § 5 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan
koulu, KM Tiia-Maija Ojamaa
19.05.2020 § 9 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan
koulu, kasvatustieteiden kandidaatti Sonja Hintsala
19.05.2020 § 8 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan
koulu, humanististen tieteiden kandidaatti Milla-Maaria Löfman
25.05.2020 § 2 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Kirkonkylän
koulu, FM, AmO Marja- Liisa Tuomainen-Olson
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 64
Muut asiat
- lukion etäopetuksen selvitys siirretään elokuulle. Lukion rehtori tulee esittelemään
kokoukseen.
- yhteishaun tulokset
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Hallintovalitus
§61
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan
laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan
päättymiseen.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä
ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä
ilmenee saantitodistuksesta
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän
edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen
tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan
tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
päätös johon muutosta haetaan
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen
oikeusavustaja
mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä,
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän
valitusajan päättymistä.
Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta
sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §57, §60
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§58, §59
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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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.

