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§ 98
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Heikki Lonka / WSP esitteli aluksi Riihikallion koulun laajennuksen vaihtoehdot.
Markus Torvinen esitteli Newton-Room -konseptin.
Ensimmäisenä kokousasiana käsiteltiin IB-linjan perustamisen selvitys / Seppo
Kärpänen.
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§ 99
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Harri Hellgren ja Kari
Kinnunen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 100
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 9/2018
TUUDno-2018-406
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kasvatus- ja sivistys_ tot092018_hlöstö 082018.pdf
2 Toimiala_kasvatus- ja sivistystoimi tot092018.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.
Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.9.2018
ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2018 ja vertailun
vuoteen 2017.
Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa kokonaisuutena
muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 74,3 %.
Valtuusto hyväksyi 8.10.2018 syksyn osavuosikatsauksessa esitetyt
määrärahamuutokset. Raportin ennustesarake sisältää em. määrärahat.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 101
Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2019-2022
TUUDno-2018-1357
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Kesu final
Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu laajasti yhdessä
toimialamme yksiköiden esimiesten, henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden,
lautakunnan sekä huoltajien kanssa. Kehittämisvisiomme on tehdä Tuusulasta
kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Siihen pyritään painottamalla vuosina 2019-
2022 varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien mukaista uutta ja vireää
toimintakulttuuria. Arvioinnin kehittäminen, hyvinvointi, yhteisöllinen oppilashuolto,
oppimisympäristöjen monipuolistaminen, kansainvälisen toiminnan lisääminen,
johtamiseen panostaminen ja lukiokoulutuksen kehittäminen ovat keskiössä.
Tarkempia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi eritellään osa-alueissa kasvu ja
oppiminen, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Asiakirjan
lopussa eritellään tavoitteiden kustannusvaikutuksia kasvatuksen ja koulutuksen
palvelualueella.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen
kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2022 ja lautakunta päättää ehdottaa
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2019-
2022.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen päivitetyn liitteen
mukaisesti.
Kokoustauko klo 20.13-20.18.
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§ 102
Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden ratkaisut
TUUDno-2018-1361
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, opetuspäällikkö
Liitteet

1 2018-09 Ruotsinkylän Koti ja Koulu ryn kannanotto koulun
tulevaisuudensuunnitelmiin.pdf
2 Huoltajien kommentit Ruotsinkylän koulu.pdf
3 Muistio Ruotsinkylän koulun henkilökunta.pdf
4 Ruotsinkylän koulun huoltajien keskustelutilaisuus 24.9.2018 - äänestys.pdf
5 Ruotsinkylän koulun nykytilanne ja vaihtoehdot tulevaisuuteen versio 24092018.pdf
6 Kutsu Huoltajien kuuleminen Ruotsinkylä
Ruotsinkylän koulun nykytilanne
Ruotsinkylän koulussa on ilmennyt laajoja sisäilmaa koskevia ongelmia ja koulun
opetus järjestään lukuvuoden 2018 - 2019 ajan väistössä oman koulurakennuksen
sisällä ja toisissa kouluyksiköissä. Koulun ns. viipalesiipi, jossa on perinteisiä
koululuokkia, on käyttökiellossa. Tämän lisäksi ilmenneiden ongelmien vuoksi myös
koulun musiikkiluokka on otettu pois käytössä, vaikka varsinaista käyttökieltoa siihen
ei ole. Koulurakennuksessa on n. 100 oppilasta ja viisi luokkaa. Kuudes luokka (24
oppilasta) opiskelee Hyrylän yläkoulussa ja kaksi ensimmäistä tuntia neljä kertaa
viikossa Ruotsinkylän koulussa. Luokat 1-5 opiskelevat koulun liikuntasalissa, johon on
tehty uusi oppimisympäristö sekä koulun teknisen työn tilassa, luokassa OT7,
pienryhmätilassa ja liikuntasalin yläkertaan tehdyssä opetustilassa. Iltapäiväkerho
toimii liikuntasalissa ja yläaulan luokassa.
Lukuvuoden 2018-2019 opetusjärjestely tarkoittaa sitä, että koulun liikuntasali on
rakennettu kesän 2018 aikana avoimeksi oppimisympäristöksi ja se ei näin ollen toimi
liikunnan opetuksen käytössä. Ruotsinkylän koulun oppilaat käyttävät läheisen
Klemetskogin koulun liikuntasalia, liikkuvat ulkona piha-alueilla ja oppilailla on
mahdollisuus käyttää Hyrylässä sijaitsevaa Urheilukeskusta. Liikuntasalin
kalustamiseen käytettiin noin 50 000 euroa.
Oppilasennusteen mukaan koulun oppilasmäärä on laskeva. Ensimmäisen luokan
oppilaita, joille Ruotsinkylän koulu olisi lähikoulu, on seuraavien kymmenen vuoden
aikana keskimäärin 10. Tämä tarkoittaa sitä, että koko koulun oppilasmäärä laskee
nykyisestä oppilasmäärästä lähes puoleen, noin 60 oppilaaseen.

Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen
Kunnan palveluverkkosuunnitelmassa on määritetty, että läheiselle Lahelan alueelle,
josta ohjautuu oppilaita myös Ruotsinkylään, rakennetaan Lahelan monitoimitalo.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.10.2018

9/2018

9 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lahelan monitoimitaloon tulee yhtenäinen peruskoulu vuosiluokille 1-9. Tämä hetken
arvio Lahelan monitoimitalon valmistumisesta on 2025. Koko kuntaa koskeva
palveluverkko tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2018.
Riihikallion kouluun tulee väistötiloja myös lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien.
Riihikallion koulu laajennetaan noin 800 oppilaan kouluksi. Riihikallion kouluun on
laadittu kolme vaihtoehtoista mallia koulun perusparannukseen, yksi malli tarkoittaisi
kokonaista uudisrakennusta. Etelä-Tuusulan alueella myös Rykmentinpuistoon tulee
monitoimitalo. Kolmen yhtenäisen peruskoulun valmistuttua luovutaan Hyrylän,
Hyökkälän, Vaunukankaan ja mahdollisesti Ruotsinkylän sekä Mikkolan kouluista.
Kasvatus- ja sivistystoimessa on valmisteltu viisi vaihtoehtoista mallia Ruotsinkylän
koulun tulevaisuuden ratkaisuiksi.

Vaihtoehto 1.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa koululle hankitaan syksyyn 2019 väistötilat, jotka
koskevat perusluokkatiloja. Väistötilojen laajuudeksi arvioidaan noin 500m2. Koulun
liikuntasali palautetaan liikunnan opetuksen käyttöön. Väistötilat, paviljongit,
rakennetaan puretun viipaleosan paikalla ja ne tehdään uuden oppimiskäsityksen
mukaisiksi. Viipaleosan purkukustannukset ovat noin 50 000 euroa. Tämän hetken
kustannusarvion mukaan väistötilojen vuokra olisi noin 150 000 euroa / vuosi.
Vaihtoehdon yksi mukaan Ruotsinkylän koulun väistötiloja käytettäisiin siihen saakka,
kunnes Lahelan monitoimitalo on valmis ja koulun toiminta siirtyisi osaksi Lahelaa.
Mikäli Lahelan monitoimitalo valmistuu aikataulussa, tulee vuokrakustannus olemaan
koko väistön ajalle noin 900 000 euroa.

Vaihtoehto 2.
Vaihtoehdossa kaksi, kouluun rakennettaisiin uusi lisäsiipi, johon sijoitettaisiin
perusopetusta. Liikuntasali palautetaan takaisin liikunnan opetukseen. Tilat tehdään
uuden oppimiskäsityksen mukaisiksi. Uusi koulurakennus tulee olla muutettavissa
toiseen käyttötarkoitukseen. Rakennuskustannusarvio on noin 2 Me (500m2). Uuden
rakennuksen valmistuminen olisi aikaisintaan lukuvuoden 2020-2021 aikana. Koulussa
toimisivat edelleen kaikki vuosiluokat. Opetusjärjestelyjä toisiin kouluihin ja
koulurakennuksen sisällä tarvitaan myös lukuvuonna 2019-2020 ennen uudisosan
valmistumista. Tarkoituksenmukaista olisi että, koulu yhdistyisi palveluverkon
kehittämisen mukana 2025 Lahelan monitoimitaloon

Vaihtoehto 3.
Vaihtoehdossa kolme Ruotsinkylän kouluun ei oteta uusia ensimmäisen vuosiluokan
oppilaita syksystä 2019 lähtien.
Lukuvuonna 2019-2020 koulussa olisi luokat 2-6 (100 oppil.)
Lukuvuonna 2020-2021 koulussa olisi luokat 3-6 (80 oppil.)
Lukuvuonna 2021-2022 koulussa olisi luokat 4-6 (60 oppil.)

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.10.2018

9/2018

10 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lukuvuonna 2022-2023 koulussa olisi luokat 5-6 (40 oppil.)
Tämän vaihtoehdon mukaan koulun toiminta lakkaa 31.7.2023. Riihikallion koulun
valmistuminen tulisi ajoittumiaan syksyyn 2023. Koulun liikuntasali voidaan ottaa
liikunnan opetuksen käyttöön elokuussa 2022. Koulun toimintaa jatketaan niissä
tiloissa, joita nyt käytetään ja 1-2 tulisi opiskelemaan esimerkiksi Klemetskogin
koulussa ja Hyrylässä vielä lukuvuosina 2019-2021.

Vaihtoehto 4.
Vaihtoehdossa neljä koulun toiminta lakkautetaan 31.7.2019 lukien ja koulun oppilaat
(100) siirtyvät Tuusulan kunnan muihin kouluihin kotiensa sijainnin mukaan 1.8.2019.
Oppilaita siirtyisi Riihikallion, Vaunukankaan ja Mikkolan kouluihin. Kuudennen luokan
oppilaat siirtyvät normaalista yläkouluun ja kouluun ei oteta uusia ensimmäisen
luokan oppilaita. Huoltajat saavat esittää toiveen siitä koulusta, johon lapsensa
haluaisivat ja sisaruksilla on oikeus päästä samaan kouluun. Mahdollista olisi
huoltajien näin tahtoessa, että koulun nykyinen 4. luokka ja 5. luokka jatkaisivat
nykyisinä ryhmiä ja muutoin oppilaat jakautuisivat uusien koulujen toisiin ryhmiin.

Vaihtoehto 5.
Ruotsinkylän koulussa jatkossa toimivat vuosiluokat 1-4 (löytyy luokkapari), yhteensä
noin 80 oppilasta elokuussa 2019. Koulun toiminta jatkuu koulun niissä tiloissa, joissa
opetusta voidaan järjestää ja tarvitaan lisätilaa kahdelle opetusryhmälle. Lisätilaksi
voidaan vuokrata paviljonki n. 300m2, jonka vuokrakustannus olisi 108 000 euroa
yhdelle vuodelle. Vanha viipalekoulu pitää purkaa, jonka kustannusarvio on 50 000
euroa. Nykyinen 4. luokka ja 5. luokka siirtyvät kokonaisina luokkina Hyrylän
koulukeskukseen tai Riihikallioon ja heillä on luokanopettajat sekä mahdollisuus saada
aineenopetusta. Koulu toimii 1-4 vuosiluokkien kouluna vuoteen 2025, jolloin Lahelan
monitoimitalo valmistuu

Huoltajien ja koulun henkilökunnan kannanotot
Opetuspäällikkö ja kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja esittelivät vaihtoehtoiset mallit
koulun henkilökunnalle 11.9.2018. Koulun henkilökunnan lausunto on
liitemateriaaleissa.
Huoltajille järjestettiin kuuleminen 24.9.2018 Ruotsinkylän koulussa. Tilaisuudessa
esiteltiin vaihtoehtoiset viisi tulevaisuuden ratkaisua. Huoltajan antoivat palautetta
tilaisuuden aikana erilaisiin ratkaisumalleihin ja tämän lisäksi käynnistettiin Wilma-
kysely kaikille huoltajille kuulemistilaisuuden jälkeen, jotta myös ne, jotka eivät
päässeet tilaisuuteen, saivat mahdollisuuden antaa palautetta. Kyselyn ja saadun
palautteen mukaan suurin osa huoltajista oli vaihtoehdon yksi takana.
Ääniä annettiin seuraavasti
vaihtoehto 1

41 ääntä
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vaihtoehto 2

14 ääntä

vaihtoehto 3

0 ääntä

vaihtoehto 4

4 ääntä

vaihtoehto 5

0 ääntä

Liitteinä ovat kuulemistilaisuuden kutsu, kuulemistilaisuuden materiaali, huoltajien
tilaisuudessa esittämät kysymykset ja antama palaute vaihtoehtoisiin malleihin,
huoltajien Wilma-kyselyn tulokset sekä Ruotsinkylän koulun Koti ja koulu yhdistyksen
lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että vaihtoehdon 1 mukaisesti Ruotsinkylän
kouluun vuokrataan lisärakennus elokuuksi 2019. Paviljonkeihin tulee luokkatiloja ja
koulun henkilökunnan tilat. Jatkosuunnittelu paviljonkeista käynnistetään välittömästi
yhdessä tilakeskuksen ja koulun henkilökunnan kanssa.
Päätös
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun päätteksi lautakunta päätti
yksimielisesti seuraavasti:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti, että vaihtoehdon 1 mukaisesti Ruotsinkylän
kouluun vuokrataan lisärakennus alkaen elokuussa 2019 kuitenkin siten, että
Ruotsinkylän koulun tulevaisuutta tarkastellaan Lahelan monitoimitalon
hankesuunnittelun yhteydessä.
Paviljonkeihin tulee luokkatiloja ja koulun henkilökunnan tilat. Jatkosuunnittelu
paviljongeista käynnistetään välittömästi yhdessä tilakeskuksen ja koulun
henkilökunnan kanssa.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta osaltaan päätti esittää tätä kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.10.2018

9/2018

12 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 103
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018-2028
TUUDno-2018-752
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Ritva Lappalainen, Marko Härkönen, Harri Lipasti, Markku Vehmas
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026
Kuvaus
Palveluverkkosuunnitelman valmistelua on jatkettu valtuuston 4.6.2018 § 63 käsittelyn
perusteella. Valmistelussa on otettu huomioon valtuuston hyväksymissä
toimenpidealoitteissa ehdotettu muutos Lahelan yhtenäiskoulun valmistelun
aikaistamisesta samaan aikatauluun Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun valmistelun
kanssa. Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan
tulevan 10 vuoden investointiohjelmasta. 10 vuoden investointiohjelma laaditaan
vuoden 2019 talousarvion laadinnan osana.
Palveluverkkosuunnitelma ohjaa kunnan palveluverkon pitemmän aikavälin
suunnittelua ja antaa perustan keskeiselle osalle pidemmän aikavälin
investointisuunnitelmaa. Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä
investoinneista tehdään aina erikseen. Palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan
aina vähintään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palveluverkkosuunnitelmaan sisältyy myös ehdotuksia vapautuvien tilojen
jatkojalostamisesta, käytöstä ja myynnistä (kohta 8.). Linjaukset ohjaavat
jatkovalmistelua. Näiltäkin osin varsinaiset päätökset tehdään erikseen.
Toimenpidealoitteessa esitettiin selvityksen ja esitysten laatimista kunnan
tavoitteelliseksi sosiaali- ja terveystoimen palveluverkoksi. Kunnan palveluverkosta
tältä osin päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Sen vuoksi tulevan
sotepalveluverkon perusteiden ja sisällön määrittely on viime kädessä kuntayhtymän
tehtävä. Tuusulan kunnan omistajaohjauksessa tullaan kiinnittämään erityistä
huomiota tulevan sotepalveluverkon valmisteluun ja päätöksentekoon.
Kuntalaiskuulemiset on jo järjestetty Jokelassa ja Riihikalliossa, ja järjestetään tämän
vuoden loppuun mennessä vielä ennen valtuuston päätöksentekoa Kellokoskella ja
Hyrylässä.
Suunnitelma kunnan puistojen ja liikuntapaikkojen pidemmän aikavälin
kehittämisestä ja niihin kohdistuvista investointitarpeista laaditaan erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
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hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018-
2028
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018-2028.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:
- s.10 poistetaan virke: rakentamisen ennusteessa ei osoiteta uutta rakentamista haja-
asutusalueille ja se on huomioitava osa-alueittaisia ja kouluja koskevissa ennusteissa
- s.16 alakouluissa Vaunukankaan oppilaat opiskelevat Lahelan yhtenäiskouluissa
(Ruotsinkylä pois)
- s. 24 uusien päiväkotien ja koulujen tilojen mitoitus
- s. 24 perusopetuksessa opettajaa kohden
- s. 27 Vaunukankaan ja Mikkolan koulukiinteistöstä luopuminen (Ruotsinkylä pois)
- s. 34 ensimmäisen kappaleen loppuun: urheilukeskuksen hankkeiden yhteydessä on
mahdollistettava opetustilojen rakentaminen
- s. 45 Ruotsinkylän koulun tulevaisuus ratkaistaan Lahelan monitoimitalon
hankesuunnitelun yhteydessä

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Mäki-Kuhna poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 22.22.
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§ 104
Esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvien suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle
2018-2019
TUUDno-2018-1358
Valmistelija / lisätiedot:
Hannamari Halinen
hannamari.halinen@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Esiopetuksen työ ja arviointi suunnitelmat 2018-19 info.pdf
2 Aarteiden talo TAK 2018-2019.pdf
3 Hyökkälän_vky TAK 2018-19.pdf
4 Huiske päiväkoti TAK 2018-2019.pdf
5 Klemetskogin esiopetus TAK 2018-2019.pdf
6 Kolsan pk TAK 2018-2019.pdf
7 Lahelan tertun esiopetus TAK 2018-2019.pdf
8 Lahelanniityn TAK 2018-2019.pdf
9 Lepola TAK 2018-2019.pdf
10 Mainingin TAK 2018-2019.pdf
11 MATTILA TAK SYKSY 2018.pdf
12 Mikkolan vky TAK 2018-2019.pdf
13 Pellavan päiväkoti TAK 2018-2019.pdf
14 Perttu TAK2018.pdf
15 Pikkulukkarin TAK 2018-2019.pdf
16 Roinilan esiopetuksen TAK 2018-2019.pdf
17 Ruukin koulu TAK 2018-2019.pdf
18 Sympaatti TAK 2018.pdf
19 TAK 2018-2019 Notkopuisto esiopetus.pdf
20 TAK Paijala 2018-2019.pdf
21 TORPPARIN PK TAK SYKSY 2018.pdf
22 Vauhti päiväkoti TAK 2018-2019.pdf
23 Vaunukangas TAK 2018-2019.pdf
24 Venlantupa_TAK 2018.pdf
25 RIHA B 1 Esiopetuksen työ- arviointi- ja kehittämissuunnitelma+OHR TAK 2018.pdf
Esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvissa työ-, arviointi- ja
kehittämissuunnitelmissa määritellään esiopetuksen järjestämisen kannalta oleelliset
asiat lukuvuodeksi 2018-2019. Esiopetusyksiköiden lukuvuosisuunnitelmat ovat
liitteenä.
Esiopetusta annetaan Tuusulan kunnassa kunnallisissa päiväkodeissa,
ostopalvelupäiväkodeissa, yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivissa
esiopetusryhmissä. Esiopetuksessa lapsia on yhteensä 520. Esiopetuksessa lapsen
kasvua ja oppimista ohjaavat kunnan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma.
Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma. Kukin esiopetusta
antava yksikkö on laatinut lukuvuosisuunnitelman toimintansa pohjaksi.
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Perusopetusasetuksen § 3 mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia
vuodessa. Esiopetusajat noudattavat pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 – 2019
Syyslukukausi (to) 9.8. - (pe) 21.12.2018
91 työpäivää
- syysloma viikolla 42, 15.-21.10.2018
- joululoma 22.12.2018-6.1.2019
Vapaapäivä:
- (to) 6.12.2018 itsenäisyyspäivä
Kevätlukukausi (ma) 7.1.- (la) 1.6.2019
97 työpäivää
- talviloma viikolla 8, 18.-24.2.2019
- pääsiäisloma 19.-22.4.2019
Vapaapäivät:
- (ke) 1.5.2019 vapunpäivä
- (to) 30.5.2019 helatorstai
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen opetussuunnitelmaan
perustuvat työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelmat lukuvuodeksi 2018-2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 105
Etelä-Tuusulan päiväkodin asemakaava nro 3584/Martta Wendelinin päiväkodin
asemakaava OAS
TUUDno-2018-1244
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Aalto, Hannamari Halinen, Markus Torvinen, Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons
hannamari.halinen@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, virpi.
lehmusvaara@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja,
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 OAS Etelä-Tuusulan päiväkoti
Mikkolan koulun eteläpuolelle suunnitellaan uutta päiväkotia. Asemakaava laaditaan
kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Uuden päiväkodin
liikennejärjestelyjä kehitetään ja mahdollistetaan melusuojaus maantiemelua vastaan.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylän on tarkoitus
säilyä.
Tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Etelä-Tuusulan päiväkodin
rakentaminen. Tavoitteena on myös kehittää päiväkodin liikennejärjestelyjä ja
mahdollistaa melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella
sijaitseva kevyenliikenteenväylä on tarkoitus säilyttää. Tuusulan kunnan
strategiatavoitteista kaava tukee erityisesti laadukkaiden varhaiskasvatuksen
palveluiden toteutumista.
Suunnittelun taustatietoa
Kasvatus- ja sivistystoimi on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut kevään 2018
aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen Tuusulan kunnan
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokehittämisestä. Valtuusto on
hyväksynyt 4.6.2018 pidetyssä kokouksessaan Tuusulan kunnan
palveluverkkoluonnoksen vuosille 2018-2028. Varhaiskasvatuksen palveluverkosta on
valtuusto tehnyt päätöksen 7.5.2018 pidetyssä kokouksessaan. Uudistetun
palveluverkon myötä Tuusulaan rakennetaan kaksi (2) uutta päiväkotia, Etelä-
Tuusulan päiväkoti ja Kirkonkylän kampuksen päiväkoti, korvaamaan seuraavat kuusi
(6) päiväkotia: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Nykyinen
Mikkolan neliryhmäinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1990 ja on nyt vähintäänkin
peruskorjauksen tarpeessa.
Etelä-Tuusulan päiväkoti käsittäisi 10 päiväkotiryhmää. Uuden päiväkodin
suunnittelun lähtökohtana on tilojen muuntojoustavuus sekä tilojen tehokas käyttö
toiminnan ja tilankäytön suhteen huomioiden kaikki eri käyttäjäryhmät. Päiväkodin
monimuotoisten tilojen tarkoitus on palvella myös kunnan asukkaita ja toimijoita:
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asukasyhdistys, vanhempainyhdistys, kansalaisopisto, urheiluseurat, kirjasto- ja
nuorisopalvelut sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät. Piha-alueiden ja ympäristön
oppimisympäristöön ja kasvatukselliseen sisältöön sekä käytön turvallisuuteen
kiinnitetään erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella.
Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueen maasta.
Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille
kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä
neuvotteluissa.
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on pääosin lehtipuuvaltaista metsää. Aluetta rajaa pohjoisesta kevyen
liikenteen väylä sekä Mikkolan koulu, idästä Tuusulanväylä ja lännestä
Pähkinämäentie. Suunnittelualueen eteläpuoli on metsä- ja peltoaluetta.
Tuusulanväylän itäpuolella noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee
Tuusulan Urheilupuisto. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Lahelan 1.
luokan pohjavesialueella.
Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksessä (2018) suunnittelualue on
merkitty rakennetuksi kulttuurialueeksi osaksi Vanha Hyrylän maalaiskylää.
Suunnittelualueen eteläpuolella on Viksbergin pihapiirin eli Rusthollin
rakennuskulttuurikohde sekä muinaisjäännösalue 2012 (Museovirasto), mikä on
luokiteltu rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi, 1 luokan kohteeksi.

Kaavoitustilanne
Alue on asemakaavoittamaton, uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole
asemakaavaa. Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat 2028 –osayleiskaava, mikä
on oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tuusulan
yleiskaava 2040 on kaavaehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi
asuinalueeksi (AK). Lisäksi alueelle on ositettu kevyenliikenteen runkoverkko.
Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue
sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaan Mikkolan koulu suunnitellaan suljettavan
ja oppilasvirtojen ohjattavan Lahelan, Riihikallion ja Rykmentinpuiston
yhtenäiskouluihin. Lahelan monitoimitalon valmistuminen ajoittuu vuodelle 2025.
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Etelä-Tuusulan päiväkodin sijoittuminen kaavassa esitetyllä on hiukan haasteellinen
saavutettavuuden näkökulmasta. Päiväkodille pitäisi saada pääväylältä lähemmäs
liittymä tai kulku bussipysäkille. Asiakasvirta osaltaan koulun kuljetusliikenteen kanssa
tekee Pähkinämäentielle lisää liikennettä.
Päiväkodissa tulee olemaan päivittäin n. 200 lasta, joten reilusti yli 100 huoltajaa tuo
päivittäin lapsensa päiväkotiin ja useimmat autoilla. Mikkolan koulun ympärille on
rakennettu alueen lähiliikuntapaikka, joka palvelee hyvin päiväkotia. Tontti sijaitsee
vilkkaasti liikennöidyn Tuusulanväylän varressa ja sen liikennemäärien ennustetaan
kasvavan seuraavan 20 vuoden aikana. Liikenteen hiukkaspäästöt ja
laskeumat päiväkodin piha-alueelle tulee selvittää.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Etelä-Tuusulan päiväkodin asemakaavan
nro 3584 / Martta Wendelinin päiväkodin asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 106
IB-linjan perustaminen Tuusulan lukioon, selvitys
TUUDno-2018-1363
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Kärpänen, Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Tuusulan lukion IB-selvitys
2 OKM_15_2018_Ylioppilastutkinto_englanninkielinen
Tuusulan kunnan stragiassa kansainvälistyminen on nostettu yhdeksi tavoitteista.
Tavoitteeseen liittyen opetustoimea on pyydetty selvittämään IB-lukion perustamista
Monioon sen valmistuttua.
International Baccalaureate (IB) Diploma Programme eli IB-tutkinto on kansainvälinen
ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa 140 maassa ja yli 3000 koulussa. Ohjelma
perustettiin vuonna 1968 ja sen keskeisinä lähtökohtina olivat kansainvälisyyden,
kulttuurivaihdon ja rauhankasvatuksen edistäminen. Suomessa IB-tutkinnon voi
suorittaa 17 koulussa ja opetusta on järjestetty vuodesta 1990.
Ohjelma on suunnattu 15-19-vuotiaille opiskelijoille, joilta vaaditaan riittävä englannin
kielen taito. Opinnot eivät ole kielipainotteisia, mutta opiskelu on englanninkielistä
äidinkieltä ja vieraita kieliä lukuun ottamatta. Opintojen päätavoitteena on kehittää
kriittistä ajattelua.
Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen on johtanut työryhmää, joka on tehnyt
selvityksen IB-linjan hyödyistä ja riskeistä. Selvitys on liitteenä. Työryhmän mukaan
kiinnostus ja mahdolliset hakijamäärät riittäisivät varsin suurella todennäköisyydellä
IB-linjan toteuttamiseen Tuusulan lukiossa. Samoin kansainvälisyys tuntuu olevan
etenkin huoltajien keskuudessa kiinnostava painotusalue lukio-opinnoissa. IB-
toimintaan vaadittava rahallinen panostus on melko suuri ja se kasvattaisi
opiskelijakohtaista hintaa noin 200 eurolla. Tämä puolestaan kasvattaa kunnan
omarahoitusosuutta. Lisäksi IB-linjan saaminen Tuusulaan on epävarmaa, koska linja
löytyy melko läheltä (Tikkurila) ja linjan saaminen vaatii erityistehtäväluvan opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.
Työryhmän näkemys on, että IB-linjalla voidaan parhaimmillaan saavuttaa näkyvyyttä
ja vetovoimaa sekä Tuusulan lukiolle että koko kunnalle. IB-linja houkuttelisi Tuusulan
lukioon motivoituneita opiskelijoita. IB-linjan opiskelijat saisivat entistä paremmat
lähtökohdat kansainvälisiin opintoihin ja pääsisivät osaksi kansainvälistä IB-verkostoa.
Työryhmä kuitenkin suosittelee, että ennen päätöstä IB-linjan perustamisesta
Tuusulan lukioon tulisi selvittää, voidaanko suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saada
englanninkielinen kokonaisuus. Asiasta valmistui maaliskuussa 2018 opetus- ja
kulttuuriministeriön selvitys. Suomalaisella englanninkielisellä tutkinnolla voitaisi
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saavuttaa pitkälti samat edut kuin IB-linjalla, mutta englanninkieliseen lukio-
opiskeluun olisi mahdollisuus liittää joustavammin uuden monitoimitalo Monion
tarjoamia muita opiskelumahdollisuuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä Tuusulan lukion IB-linjan
perustamisesta laaditun selvityksen tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asia käsitelttiin ensimmäisenä kokousasiana. Asian esitteli Tuusulan lukion rehtori
Seppo Kärpänen.
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§ 107
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:
77/2.10.2018 Horstia-Niemi Sara, European Space Agency Teacher Worksop Hollannin
Leidenissä 3.-7.10.2018
78/2.10.2018 Paloheimo Terhi, Erasmus+ -hankkeen kurssi Italian Soveratoon 7.
-14.10.2018
79/2.10.2018 Rissanen Hanna-Riitta, Erasmus+ -hankkeen kurssi Italian Milanoon 5.
-11.11.2018
80/2.10.2018 Kivistö da Silva Elina, Erasmus+ -hankkeen kurssi Kroatian Splitiin 11.
-17.11.2018
81/8.10.2018 Naava-älyviherseinien (5 kpl) hankinta kasvatus- ja sivistystoimen
hallintoon, 15 680€ (alv 0%)
82/9.10.2018 Oppilaskuljetukset, optiovuoden käyttö lukuvuodeksi 2019-2020
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
41/9.10.2018 Monitoimilaitteen hankinta Etelärinteen varhaiskasvatusyksikköön,
KonicaMinolta Bizhub C258
890,91€ (alv 0%) sekä DK-510 Aluskaappi 89,09€
42/9.10.2018 Tutkimuslupa / Stenius Tuula, tutkimuksen aihe: "Pienten lasten
huumori" - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä

Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille tiedoksi sähköisen esityslistan
liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 108
Ilmoitusasiat
Kansliapäällikön päätös:
45/10.10.2018 ESHA Biennial konferenssi Tallinnassa 17.-19.10.2018 /
Virkamatkamääräys S Mentula, J Leivo, A Laajaniemi, S Lindqvist, P Prinssi, M Järvi, M
Torvinen, H Saramola, S Kärpänen, K Nieminen, M Heikkinen, M Saatsi, V
Lehmusvaara, J Mellin, A Ruhtinas, J Kantola, A Kärpänen
Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:
71/19.9.2018 Torvinen Markus, Google for Education -seminaari Amsterdamissa 10.
-12.10.2018
72/19.9.2018 Ahokas Ari, Erasmus+ -hankkeen opintomatka Italian Lecceen 23.
-29.9.2018
73/24.9.2018 Laajaniemi Anne, Erasmus+ -hankkeen opintomatka Roomaan 30.9.
-6.10.2018
Opetuspäällikön päätös:
122/25.9.2018 Kasvun ja oppimisen tuki, oppimisen tuen asiantuntija 1.10.2018-
31.7.2019, erityisopettaja Katja Mäkinen
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
36/21.9.2018 Soini Liisa, irtisanotuminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan
tehtävästä 1.10.2018 alkaen
38/28.9.2018 Maalo Iiris, irtisanoutuminen lastentarhanopettajan tehtävästä
1.10.2018 alkaen
40/1.10.2018 Kangosjärvi Hanna, irtisanoutuminen lastenhoitajan työsuhteesta
1.10.2018 alkaen
Rehtoreiden päätökset:
8/28.9.2018 Tuusulan lukion Jokelan ja Hyrylän toimipisteiden opinto-ohjaajan
vuorotteluvapaan viransijainen 24.10.2018-18.4.2019, KM Anna Pietiläinen

Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille tiedoksi sähköisen esityslistan
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 109
Muut asiat
Elsa Mikkola / lukioiden budjetit, sovittava keskustelu rehtorin kanssa asian
selvittämiseksi
Koulu/päiväkotiruokailun järjestäminen lakon aikana
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Muutoksenhakukielto
§98, §99, §100, §105, §106, §108, §109
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§101, §102, §103, §104, §107
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

