
Case Tuusula 

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa 

Työpaja 5A 



Tuusula case: 

• Tuusulan kuntastrategia, päämäärät, tavoitteet ja indikaattorit 

• Työvälineet onnistumiseen 

• Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma 

• Tiedolla johtaminen ja analyysit oppimisen palvelualueella 

 

 

 

Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön,  
yhdessä olemme enemmän 

Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja 
terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme 

ja toisistamme 



Tiedolla johtaminen kunnan menestystekijänä ja strategisena valintana (mukailtu FCG) 

 
Organisaation 

kehittäminen ja jatkuva 
uudistaminen ja 
uudistuminen 

 
Tietoon perustuva johtaminen 

ja päätöksenteko 
 

Talous- ja toimintatietojen 
automatisointi (kuntatieto-

ohjelma) 
 

Toiminnan kehittäminen  
Laadukkaammat palvelut 

 
Palveluiden arviointitieto 

Asiakaspalautteet 
Vaikuttavuuden arviointi 

 
Kuntalaislähtöinen 

kehittäminen, 
palvelumuotoilu 

 
Kustannustietoisuus 

Tuotteistaminen 

Johdon raportointi 
 

Talous ja toimintatietojen 
yhdistäminen ja seuranta 

 
Ajantasainen, luotettava ja 

relevantti tieto käyttöön 
 

Tiedon hyödyntäminen ja 
jakaminen 



Tuusulan kuntastrategia 



Päämäärät: Sujuva, Hyvinvoiva ja Vireä Tuusula 

  

Sujuva Tuusula  

• Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.  

• Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.  

• Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.  

Hyvinvoiva Tuusula  

• Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen.  

• Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme.  

• Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin.  

Vireä Tuusula  

• Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.  

• Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.   

• Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.  

• Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.  



Valtuustokauden tavoitteet 

• Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintatavastamme. 

Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaprosessin aikana esiin 

nousseita keskeisiä asioita. Valtuustokauden tavoitteita on 32.  

 

• Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi. Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan 

määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita, jotka saavuttamalla edetään kohti 

valtuustokauden tavoitteita. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran 

vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen 

vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen yhteydessä.  

  

 



Valtuustokauden tavoitteista ja indikaattoreista 

• Jokaiselle päämäärälle sekä valtuustokauden tavoitteelle määritetään indikaattori tai indikaattoreita, joiden 

avulla seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit mittaavat 

valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien strategisiksi indikaattoreiksi on nostettu 

kokonaisuuden kannalta keskeisimmät indikaattorit, jotka mittaavat päämäärien saavuttamista.  

• Jokaiselle indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetaso. Indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan 

kuinka päämäärien ja valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään. Lähtötaso ja tavoitetaso 

määriteltiin talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana. Asukas- ja asiakastyytyväisyys ja -

kokemus on indikaattori, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian. Tavoitteita ja indikaattoreita pohdittaessa 

on pyritty selkeyteen, mitattavuuteen, realistisuuteen ja merkityksellisyyteen.  

 



Oikeanlaiset työvälineet, jotta tieto on kaikkien saavutettavaa, työvälineet onnistumiseen 

• Thinking portfolio, kunnan keskeiset projektit, hankkeet ja ohjelmat 

• Teams-ympäristö yhteiseen suunnitteluun 

• Sähköiset median välineet  

 

Strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen. Erilaisissa työpajoissa sekä 

kokoontumisissa niin henkilöstön, esimiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa 

mietitään ja arvioidaan kuntastrategian todeksi tekemisen keinoja.   

 



Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia 

ympärilleen 

Hyvinvointisuunnitelma 



Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma 

• Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville 

strategisille asiakirjoille. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista erillisistä 

asiakirjoista on tarkoitus luopua. 

• THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut suosituksen sekä maakunnan että kunnan 

hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Hyvinvointisuunnitelmamme perustuu tähän 

suositukseen. 

• Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta käynnistyy 

alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus ja suunnitelma 

laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.  

 



mm. kestävän kehityksen 
edistäminen, turvallisuus, 

vihapuhe 

mm. osallistumisen 
tavat, hyvinvointi-

teknologiat mm. osallisuus, 
mahdollisuus vaikuttaa, 

yhdenvertaisuus 

mm. huoltosuhde, 
syntyvyys, työperäinen 

maahanmuutto, 
tulevaisuususko, 

toimeentulo, 
lapsipoliittiset 
toimenpiteet 



Ilon- ja huolenaiheita Tuusulassa 



Tarkastelun näkökulmat: 

Tuusulalaista hyvinvointia seuraavista näkökulmista: 

• Yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu 

• Elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus 

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky  

• Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus 

• Kulttuuri, sivistys ja oppiminen 

 

 



 

Yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu 

• Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen jaKeski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut. 

• Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden 

• Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista. 

• Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen 

• Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta 

• Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa 

Elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus 

• Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia 

• Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaationavulla. 

• Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä 

• Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä 

• Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista. 

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky (sis. Ravitsemus ja Työllisyys) 

• Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin 

• Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita 

• Kehitämme Tuusulan liikunta-ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti 

• Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun  

 

 



Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus 

• Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme 

uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:nkanssa 

• Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden 

• Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa 

• Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta 

• Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä. 

• Kehitämme Tuusulanjärvenja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta 

Kulttuuri, sivistys ja oppiminen 

• Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta 

• Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun 

• Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle. 

 



Tiedolla johtaminen ja analyysit 

Oppimisen palvelut 



Tiedolla johtaminen ja analyysien tekeminen toiminnan kehittämisen ytimessä 

Askeleet: 

• Mitä tietoa tarvitaan? 

• Mitä tietoa on saatavilla? 

• Mitä tietoa tarvitaan lisää? 

• Tiedon arviointi ja analyysi: 

• Mikä on olennaista kehittämisen näkökulmasta? Mitä tavoitetta edistetään? Mihin tiedolla halutaan vaikuttaa? 

Kuinka tieto vaikuttaa toiminnan kehittämiseen? 

• Tulosten arviointi  

 



Kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin kärkikunta 


