
Kasvatus- ja sivistystoimen 

palvelukorit  

- kuntalainen edellä 
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Toiminnan laatu 

• Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen 

(tuotantolähtöisyys vs. palvelulähtöisyys). 

• Irti professionalimista, teknokratiasta ja siiloista.  

• Kuntalaisille on rakennettu eheitä ja vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia. 

• Tuusulan kasvatus- ja sivistyspalvelut ovat kunnalle kokonaisuutena 

vetovoimatekijä. 

• Palvelutuotanto ja strategia eivät ole ristiriidassa (kestävä kehitys, palvelut, 

talous).  

• Varmistetaan palvelutuotannon taloudellinen hallittavuus muuttuvissa 

tilanteissa.  

• Estetään palvelutason romahtaminen talouden pohjan heiketessä.  

• Kasvatus- ja sivistystoimi tuottaa palvelunsa laadukkaasti, tuottavasti ja 

huolehtien henkilöstönsä hyvinvoinnista. 

• Kuntalaisia kohdellaan kuntalain hengen mukaisesti samanarvoisesti. 

• Parannetaan tuotantoa tukevia prosesseja (kuljetukset, oppilashuolto, tvt, 

kiinteistöt…). 

Palveluverkkomuutosten taustalla I 



Ympäristö ja kiinteistöt 

• Palvelutuotanto tukee kuntakuvaa ja rakentuu kaavoituksen pohjalta.  

• Oppimisympäristöt toteutetaan vastaamaan nykyajan oppimiskäsitystä. 

 

Henkilöstö 

• Varmistetaan laadukkaat työympäristöt ja työvälineet. 

• Varmistetaan resurssien riittävyys. 

• Johtamisen ja tukipalveluiden tarkoituksenmukainen resursointi 

Palveluverkkomuutosten taustalla II 
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Keinot 

• Suunnataan palveluja uudelleen kuntalaisten muuttuneiden tarpeiden 

mukaisesti (esim. nuorisopalvelut, liikuntapalvelut). 

 

• Tehdään sivistyspalveluista vetovoimaisia kokonaisuuksia yli 

tulosaluerajojen.  

 

• Optimoidaan palveluverkko vastaamaan kuntalaisten tarpeita. 
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Palveluverkkosuunnitelma 

Granlund 

Tuusula 

16.9.2013 



Palveluverkkosuunnitelma - Jokela 

PERUSOPETUS 
Jokelan keskustan uusi iso alakoulu 
• Oppilaat Kolsan, Pertun ja Vanhankylän kouluista 
Jokelan koulukeskus (yläkoulu ja lukio) 
Lepolan alakoulu 

 
VARHAISKASVATUS 
Keskustan uusi päiväkoti 
• Lapset Pertun, Jokelan ja Kolsan päiväkodeista 
Lepolan päiväkoti 
• Uusia lapsia Jokelan ja Kolsan päiväkodeista 
 
•Lisäksi vuokrataan/myydään Notkopuiston päiväkoti sekä 
tarvittaessa vuokrataan/myydään tontti yksityiselle päivähoito-
yritykselle Peltokaaren alueelta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT 
Yhdistetty nuorisotila ja kirjasto 
•Tiloissa toimii Jokelan kansalaisopisto 



Palveluverkkosuunnitelma - Kellokoski 

PERUSOPETUS 
Kellokosken yhtenäiskoulu 
• Ruukin koulu ja Kellokosken koulukeskus yhdistetään 
yhtenäiskouluksi. Linjamäen koulun oppilaat uuteen 
kokonaisuuteen. 
 
•Kellokosken lukio suljetaan 
 

VARHAISKASVATUS 
Roinilanpellon päiväkoti 
•Lapset Impilinnan ja Kellokosken päiväkodeista. 
 
Torpparin päiväkoti 
 
•Lisäksi alueella on 1 yksit. hoidon tuella toimiva 
päiväkoti ja 2 ryhmäperhepäiväkotia 
•Tarvittaessa vuokrataan/myydään tontti yksityiselle 
päivähoitoyrittäjälle 
 
NUORISOPALVELUT 
Nuorisotila yhtenäiskoulun yhteydessä 
Erillinen nuorisotila suljetaan. 

 



Palveluverkkosuunnitelma - Etelä 

PERUSOPETUS 
 
Hyökkälän yhtenäiskoulu 
•Osa Hyrylän koulukeskuksen yläkoulun oppilaista. 
Riihikallion yhtenäiskoulu 
•Osa Hyrylän koulukeskuksen yläkoulun oppilaista. 
Oppilaat Ruotsinkylän koulusta. 
Paijalan alakoulu 
•Oppilaat Rusutjärven koulusta. 
Vaunukankaan alakoulu 
Kirkonkylän alakoulu 
Mikkolan alakoulu 
Rykmentinpuiston lukio/Monitoimitalo 
 
•Ruotsinkielinen perusopetus siirtyy Keravalle.  
 
 

NUORISOPALVELUT 
 
Lukion/monitoimitilojen yhteyteen nuorison 
käyttöön soveltuvia tiloja. 
Lahelan ja Riihikallion nuorisotalot 
 
 



Palveluverkkosuunnitelma - Etelä 

VARHAISKASVATUS 
 
•Halkivahan päiväkoti 
•Päiväkoti Maininki 
•Päiväkoti Pellava 
•Vaunukankaan päiväkoti 
•Lahelan Tertun päiväkoti 
•Kirkonkylän koulun päiväkoti 
•Mikkolan koulun päiväkoti 
 
•Alueella olisi n.12 yksit. hoidon tuella 
toimivaa päiväkotia, keskimäärin 2-3 
ryhmäistä yht. n. 550 lasta) 
 
•Tarvittaessa vuokrataan/myydään 
tontteja yksityisille päivähoitoyrittäjille. 
 
 



Kustannukset - yhteensä 

Vuosittainen säästö Tuusulassa 

yhteensä 4,7 M€ 

nykytilanteeseen verrattuna. 

 

Toiminnan säästö 2,6 M€ ja 

kiinteistökulujen säästö 2,1 M€ 

nykytilanteeseen verrattuna. 

34 000 000 € 

35 000 000 € 

36 000 000 € 

37 000 000 € 

38 000 000 € 

39 000 000 € 

40 000 000 € 

41 000 000 € 

42 000 000 € 

Lähtötilanne 

Uusi malli 



Toimenpiteet vuonna 2014 
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Varhaiskasvatus 

• Anttilan päiväkodin tilajärjestelyt  

 

Opetus 

• Suljetaan investointiaikaa lähestyvät yksiköt, joissa tilojen kunto 

heikentynyt, oppilasmäärä laskeva ja oppilaat voidaan ohjata toisiin 

yksiköihin 

  Kellokosken lukio 

  Linjamäen koulu  

  Tuomalan koulu  

  Klemetskogin koulu 

  Nahkelan koulu  

 

Nuorisopalvelut 

• Valtuuston päätöksen mukaisesti luovutaan Harjulan kiinteistöstä 

• Luovutaan Mestasta nuorisotilana 

 

 

 



Palveluverkkomuutoksen vaikutus 

koulukuljetuksiin (1-2-lk) 
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Vaikutus koulukuljetuksiin (3-6-lk) 
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Palveluverkkosuunnitelman muutosten 

vaikutus koulukuljetettavien määrään 

• Väljän mallin mukainen 8 alakoulun sulkeminen toisi (2002-2007 ikäluokkien, eli lukuvuoden 

2014-15 tilanteen mukaan arvioituna) koulukuljetusten piiriin enintään 96 1-2-luokkalaista ja  

74 3-6- luokkalaista.  

– Nykyisen oppilasmäärän ja keskimääräisen oppilaskohtaisen koulukuljetuskustannuksen  

(pl. keskitetyt opetusryhmät) perusteella koulukuljetusten teoreettinen maksimikasvu olisi 

170*1452€=246 840€/vuosi 

– Käytännössä summa olisi pienempi, koska osa koulukuljetusrajojen ulkopuolelle jäävistä 

oppilaista on koulukuljetusten piirissä tälläkin hetkellä esimerkiksi vaarallisten teiden 

perusteella mm. Vanhakylän koulussa  (v. 2012 Vanhankylän kuljetuskustannukset 115 074€) 

• Esim. jos arvioidaan, että kuljetuskustannukset nousevat 175.00€/vuosi ja palveluverkon 

muuttamisesta saatavat säästöt olisivat 4.700.000€/vuosi, vähenee nettosäästön määrä 

kuljetuskustannusten perusteella 3,7%. 

• Väljän palveluverkkoesityksen mukainen 8 alakoulun sulkeminen tarkoittaisi, että koulumatkan 

perusteella koulukuljetusten piirissä olisi alakouluikäisistä n. 5%. (170 koulukuljetettavaa matkan 

perusteella/ kunnassa 3417 tuusulalaista alakouluikäistä oppilasta) Nykyisellä kouluverkolla 

matkan perusteella koulukuljetuksiin olisi oikeutettu 1% oppilaista, jos matka mitataan 

kotiosoitteesta lähimpään kouluun.  

• Yläkouluikäisten koulumatkaoikeuksiin palveluverkkosuunnitelman muutokset eivät vaikuttaisi 

(Hyrylän yläkoulun sulkeminen Hyökkälän ja Riihikallion välistä). 

• Kolmen pienimmän koulun sulkeminen toisi syksyn 2013 tilanteen perusteella kuljetusten piiriin 

enintään 23 1-2-luokkalaista.  
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Väljän palveluverkkomallin alustava 

hahmotelma oppilasennusteen 

perusteella 
Vuonna 2014  
• Linjamäen oppilaat Ruukin kouluun 

• Nahkelan oppilaat Vaunukankaan kouluun 

• Tuomalan oppilaat Kirkonkylän kouluun 

• Ruotsinkielisten oppilaiden opetus ostetaan Keravalta 

• Kellokosken lukion sulkeminen 

Tulevina vuosina 
• Uusi lukio/monitoimitalo 

• Hyrylän koulukeskuksen oppilaat Hyökkälän ja Riihikallion laajennettuihin 
kouluihin 

• Mikkolan koulun ennusteen mukaisista oppilaista osa Hyökkälään ja 
Riihikallioon 

• Rusutjärven koulun oppilaat Paijalan laajennettuun kouluun 

• Ruotsinkylän oppilaat Riihikallion laajennettuun kouluun 

• Kolsan/ Pertun/ Vanhankylän oppilaat Jokelan uuteen kouluun tai Kolsan/ 
Vanhankylän oppilaat Pertun laajennettuun kouluun ja Lepolan kouluun 
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