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§ 48
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 49
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi
Jukka Keränen ja Pekka Koivumäki.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Koivumäki ja Mari Niemi-Saari.
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Vammaisneuvosto, § 4,09.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 4,14.01.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 6,22.01.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 5,05.02.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 13,12.02.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 12,25.02.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 21,12.03.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 23,25.03.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 29,29.04.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 18,09.05.2019
Vammaisneuvosto, § 35,15.05.2019
Tekninen lautakunta, § 59,21.05.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 36,21.05.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 45,21.05.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 52,22.05.2019
Kuntakehityslautakunta, § 76,22.05.2019
Kunnanhallitus, § 219,27.05.2019
Valtuusto, § 90,10.06.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 50, 27.08.2019
§ 50
Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, hyvinvointisuunnitelman
laadinta
TUUDno-2019-39
Vammaisneuvosto, 09.01.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia
ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän
lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi
hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin
liittyvät toimenpiteet.
Tuusulan viimeisin laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017
ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä
ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus
tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla
hyvinvointikertomus vuosista 2017- 2018.
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
käydä läpi ja keskustella hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan
tavasta ja aikataulusta sekä vammaisneuvoston osallistumisesta työhön.
Päätös
Vammaisneuvosto päätti keskustelun jälkeen
osallistua hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadintaan kevään 2019
aikana lautakunnan kokouksissa ja mahdollisissa muissa tilaisuuksissa.

Ikäihmisten neuvosto, 14.01.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki
velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on
laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Tuusulan viimeisin laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-
2017 ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei
vielä ole laadittu hyvinvointisunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on
tarkoitus tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019
laatimalla hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018.
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
käydä läpi ja keskustella hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan
tavasta ja aikataulusta sekä ikäihmisten neuvoston osallistumisesta työhön.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto keskusteli
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hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan tavasta ja aikataulusta
sekä ikäihmisten neuvoston osallistumisesta työhön.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.01.2019, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 THLn suositus minimitietosisällöksi kunnan hyvinvointikertomuksessa, hyte
22.1.2019
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Hyvinvointikertomus auttaa
tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa
monialaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä
olevista tekijöistä. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työn
alkuvaiheessa on tarpeen kartoittaa kunnan hyvinvointipolitiikan sen hetkinen tilanne:
tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet. Lisäksi koostetaan voimassa olevat
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat
kunnan toimintaa. Näin tunnistetaan myös ne alueet, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi
huomiota.
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan
onnistumisesta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se
toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.
Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden
oppimisprosessi.
Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää
• tarjoamalla perusteluja päätöksille
• auttamalla priorisoimaan toimintaa
• tukemalla toiminnan arviointia
• varmistamalla toiminnan resurssit
Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
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/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Tulevassa, vielä hyväksymättömässä, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä (1.9.2016 8§) maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan
valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista,
terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa
Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu
hyvinvointisunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä
osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla
hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman on
määrä valmistua kevään 2019 aikana siten, että se viedään valtuuston päätettäväksi
toukokuussa.
THL on valmistellut suosituksen sekä kunnan että maakunnan
hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Listaus liitteenä.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus johtopäätöksineen
• kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta
• väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
• väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
• terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
• palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin
• ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
• tavoitteista ja toimenpiteistä.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
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käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja käydä
lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen
osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja kävi
lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen
osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 05.02.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 THLn suositus minimitietosisällöksi kunnan hyvinvointikertomuksessa, lape 5.2.2019
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Hyvinvointikertomus auttaa
tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa
monialaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä
olevista tekijöistä. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työn
alkuvaiheessa on tarpeen kartoittaa kunnan hyvinvointipolitiikan sen hetkinen tilanne:
tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet. Lisäksi koostetaan voimassa olevat
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat
kunnan toimintaa. Näin tunnistetaan myös ne alueet, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi
huomiota.
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan
onnistumisesta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se
toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.
Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden
oppimisprosessi.
Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää
• tarjoamalla perusteluja päätöksille
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•
•
•

auttamalla priorisoimaan toimintaa
tukemalla toiminnan arviointia
varmistamalla toiminnan resurssit

Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Tulevassa, vielä hyväksymättömässä, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä (1.9.2016 8§) maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan
valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista,
terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa
Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017. Hyvinvointikertomus toimi sateenvarjona
muille asukkaiden hyvinvointia- ja terveyttä edistäville suunnitelmille, jotka laadittiin
erillisissä prosesseissa.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu
hyvinvointisunnitelmaa. Tuusulan kuntastrategian kolmesta päämäärästä yksi on
"Hyvinvoiva Tuusula" ja 22 kaiken kaikkiaan 32 valtuustokauden tavoitteesta ovat
tuusulalaisten hyvinvointia edistäviä.
Hyvinvointisuunnitelman on tarkoitus koota yhteen aiemmin erillisinä laaditut
suunnitelmat. Enää ei siis ole tarkoitus laatia erillista lapsia ja perheitä koskevaa
suunnitelmaa, vaan sisällyttää se yhtenä osiona koko kuntaa koskevaan
hyvinvointisuunnitelmaan.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa prosessissa ja työ
käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018.
Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman on määrä valmistua kevään 2019 aikana
siten, että se viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa.
THL on valmistellut suosituksen sekä kunnan että maakunnan
hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Listaus liitteenä.
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Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus johtopäätöksineen
• kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta
• väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
• väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
• terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
• palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin
• ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
• tavoitteista ja toimenpiteistä.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
osallistua hyvinvointisuunnitelman laadintaan kevään 2019 aikana.
Päätös
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti
osallistua hyvinvointisuunnitelman laadintaan kevään 2019 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 12.02.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulassa laaditaan kevään 2019 aikana hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018
sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021.
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tarkastella tuusulalaista hyvinvointia
seuraavista näkökulmista:
Tuusulalaisten yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu
Tuusulalainen elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus
Ravitsemus
Kulttuuri ja sivistys
Liikunta ja fyysinen aktiivisuus
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tehdä myös
kohderyhmittäistä tarkastelua:
Lapset ja nuoret
Aikuiset/Työikäiset
Ikäihmiset

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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Vammaiset
Maahanmuuttajat ja kotoutujat
Tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perustan
muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama indikaattoripatteristo.
Näiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman minimitietosisällön muodostavien
indikaattoreiden rinnalle nostetaan indikaattoreita, jotka kuvaavat tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden erityispiirteitä.
Kunnan johtoryhmä on nimennyt hyvinvointiryhmän koordinoimaan ja laatimaan
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa:
Kuntatoimialan kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)
Osallisuuskoordinaattori (sihteeri)
Toimialueiden kehittämispäälliköt (linkki toimialueiden johtoryhmiin)
Järjestöjen edustaja (Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto)
Lautakunnan puheenjohtaja
Keusoten edustaja
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmiä ja
viranhaltijoita eri organisaatiotasoilla. Hyvinvointiryhmän "alatyöryhmiä" ei vielä ole
nimetty. Ne tullaan nimeämään Hyvinvointiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen
kunnan johtoryhmässä.
Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuu huhtikuun alussa,
jotta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa tilinpäätöksen aikataulussa.
Toukokuussa käynnistyy alueellisen hyvinvointikeromuksen ja -suunnitelman laadinta
Keusoten ja kuntien yhteistyönä. Hyvinvointiryhmän ja sen alatyöryhmien nimeämisen
viivästymisen takia laadinnan tavoiteaikataulu näyttäytyy haastavana. Aikataulua
tullaan tarkastelemaan hyvinvointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.2.
Laadinnan aikataulu (alustava):
22.1. HYTE-lautakunta: Lähtölaukaus: aikataulu ja valtuustokauden tavoitteet,
lähetekeskustelu prioriteeteille
29.1. -> 5.2. Kunnan johtoryhmä: hyvinvointiryhmän nimeäminen
12.2. HYTE-lautakunta: Tarkempi suunnitelma työn etenemisestä, kertomuksen ja
suunnitelman rakenne ja indikaattorit
13.2. Vammaisneuvoston kokous
18.2. Hyvinvointiryhmän kokous
25.2. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.2. Hyvinvointiryhmän alatyöryhmien nimeäminen kunnan johtoryhmässä
12.3. Hyvinvointiryhmän kokous
12.3. HYTE-lautakunta: Indikaattoritarkastelu jatkuu, tavoitteiden luonnostelua
13.3. Vammaisneuvoston kokous
25.3. Ikäihmisten neuvoston kokous

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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26.3. Hyvinvointiryhmän kokous
27.3. Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokous
29.3. Hyvinvointiseminaari – yhteistä työskentelyä muiden lautakuntien kanssa
1.4. Hyvinvointiryhmän kokous
3.4. HYTE-lautakunta: Kertomus ja suunnitelma valmistuvat -> lautakunnat -> KH ->
Valtuusto (toukokuu)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan
tilannekatsauksen.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman laadinnan tilannekatsauksen.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulassa laaditaan kevään 2019 aikana hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018
sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021.
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tarkastella tuusulalaista hyvinvointia
seuraavista näkökulmista:
Tuusulalaisten yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu
Tuusulalainen elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus
Ravitsemus
Kulttuuri ja sivistys
Liikunta ja fyysinen aktiivisuus
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tehdä myös
kohderyhmittäistä tarkastelua:
Lapset ja nuoret
Aikuiset/Työikäiset
Ikäihmiset

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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Vammaiset
Maahanmuuttajat ja kotoutujat
Tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perustan
muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama indikaattoripatteristo.
Näiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman minimitietosisällön muodostavien
indikaattoreiden rinnalle nostetaan indikaattoreita, jotka kuvaavat tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden erityispiirteitä.
Kunnan johtoryhmä on nimennyt hyvinvointiryhmän koordinoimaan ja laatimaan
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa:
Kuntatoimialan kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)
Osallisuuskoordinaattori (sihteeri)
Toimialueiden kehittämispäälliköt (linkki toimialueiden johtoryhmiin)
Järjestöjen edustaja (Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto)
HYTE-lautakunnan puheenjohtaja
Keusoten edustaja
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmiä ja
viranhaltijoita eri organisaatiotasoilla. Hyvinvointiryhmän "alatyöryhmiä" ei vielä ole
nimetty. Ne tullaan nimeämään Hyvinvointiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen
kunnan johtoryhmässä.
Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuu huhtikuun alussa,
jotta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa tilinpäätöksen aikataulussa.
Toukokuussa käynnistyy alueellisen hyvinvointikeromuksen ja -suunnitelman laadinta
Keusoten ja kuntien yhteistyönä. Hyvinvointiryhmän ja sen alatyöryhmien nimeämisen
viivästymisen takia laadinnan tavoiteaikataulu näyttäytyy haastavana. Aikataulua
täsmennettiin hyvinvointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.2.
Laadinnan aikataulu (alustava):
22.1. HYTE-lautakunta: Lähtölaukaus: aikataulu ja valtuustokauden tavoitteet,
lähetekeskustelu prioriteeteille
29.1. -> 5.2. Kunnan johtoryhmä: hyvinvointiryhmän nimeäminen
12.2. HYTE-lautakunta: Tarkempi suunnitelma työn etenemisestä, kertomuksen ja
suunnitelman rakenne ja indikaattorit
13.2. Vammaisneuvoston kokous
18.2. Hyvinvointiryhmän kokous
25.2. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.2. Hyvinvointiryhmän alatyöryhmien nimeäminen kunnan johtoryhmässä
12.3. Hyvinvointiryhmän kokous
12.3. HYTE-lautakunta: Indikaattoritarkastelu jatkuu, tavoitteiden luonnostelua
13.3. Vammaisneuvoston kokous
25.3. Ikäihmisten neuvoston kokous

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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26.3. Hyvinvointiryhmän kokous
27.3. Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokous
29.3. Hyvinvointiseminaari – yhteistä työskentelyä muiden lautakuntien kanssa
1.4. Hyvinvointiryhmän kokous
3.4. HYTE-lautakunta: Kertomus ja suunnitelma valmistuvat -> lautakunnat -> KH ->
Valtuusto (toukokuu)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen valmistelun etenemisen
merkitä tiedokseen THLn julkaiseman hyvinvointikertomuksen
minimitietosisällön.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 12.03.2019, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut
18.2. ja 12.3. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analyysi on
vastuutettu toimialueille. Kertomuksen laadinnan aikataulu nähdään haasteellisena.
Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020 tavoitteiden ja talousarvion
valmisteluaikataulussa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien
indikaattoreiden valossa
keskustella laadinnan aikataulusta ja mahdollisista aikataulumuutoksista
merkitä tiedokseen tilannekatsauksen valmistelun etenemiseen.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa
esitettyjen indikaattoreiden valossa

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen valmistelun etenemiseen
päätti pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta huhtikuun
loppuun mennessä
päätti käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot toukokuun
kokouksessa
lähettää hyvinvointikertomuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Ikäihmisten neuvosto, 25.03.2019, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Ehdotus
Ikäihmisten neuvosto päättää
keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien
indikaattoreiden valossa
merkita tiedoksi asian käsittelyn aikataulun.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
asian käsittelyn aikataulu
Hyvinvointiseminaari 29.3 klo 12-16, jossa käsitellään hyvinvointikertomusta
sekä hyvinvointisuunnitelmaa.

Ikäihmisten neuvosto, 29.04.2019, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut
18.2, 12.3 ja 9.4. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analysointi on
vastuutettu toimialueille. Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020
tavoitteiden ja talousarvion valmisteluaikataulussa.
Ehdotus
Ikäihmisten neuvosto päättää
keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien
indikaattoreiden valossa.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto

Tuusulan kunta
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keskusteli hyvinvoinnin tilasta indikaattoreiden pohjalta ja antoi kommentit
hyvinvointikertomukseen.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 09.05.2019, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut
18.2, 12.3 ja 9.4. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analysointi on
vastuutettu toimialueille. Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020
tavoitteiden ja talousarvion valmisteluaikataulussa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien
indikaattoreiden valossa
merkita tiedoksi asian käsittelyn aikataulun.
Päätös
Lapsi- ja perheasiainneuvosto
keskusteli tuusulalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista
antaa huomionsa hyvinvointikertomukseen.

Vammaisneuvosto, 15.05.2019, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut
18.2, 12.3, 9.4 ja 8.5. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analysointi
on vastuutettu toimialueille. Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020
tavoitteiden ja talousarvion valmisteluaikataulussa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
keskustella tuusulalaisten vammaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa
esiteltävien teemojen pohjalta

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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merkitä tiedoksi asian käsittelyn aikataulun.
Päätös
Vammaisneuvosto
keskusteli vammaisten hyvinvoinnista Tuusulassa ja antoi kommenttinsa
hyvinvointikertomukseen
merkitsi tiedoksi asian käsittelyn aikataulun.

Tekninen lautakunta, 21.05.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 2017-2018 hyvinvointikertomus lautakunnat, TL 21.5.2019
Tuusulan kunnassa on kevään 2019 aikana laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä
hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018. Hyvinvointikertomus käsitellään
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa toukokuussa ja viedään valtuuston käsittelyyn
10.6. Hyvinvointikertomuksen valmistuttua käynnistyy hyvinvointisuunnitelman
laatiminen kuluvan valtuustokauden vuosille 2020-2021. Hyvinvointisuunnitelma
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019.
Mikä on hyvinvointikertomus ja -suunnitelma?
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyväksitekemistä
kunnassa.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön
sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tärkeää on tunnistaa myös ne alueet,
joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta
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Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat tulee laatia sekä kunnittain, että alueittain
/maakunnittain.
Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Kuluvalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2017
uudistettiin poliittinen johtamisjärjestelmä ja laadittiin pormestariohjelma. Vuosina
2017-2018 uudistettiin kuntastrategia ja sen jälkeen tehtiin organisaatiouudistus, jossa
tarkasteltiin mm. kunnan hyvinvoinnin edistämistyön rakenteita. Yksi Tuusulan
kuntastrategian päämääristä on Hyvinvoiva Tuusula ja tuusulalaisten hyvinvointia
edistäviä valtuustokauden tavoitteita on kuntastrategiaan kirjattu 23 (23/32).
Tuusulan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi
tammikuussa 2019 käynnistämällä hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2017-
2018. Hyvinvointikertomuksen laadinta on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä
HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten kanssa.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyy kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa
prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia
edistäville strategisille asiakirjoille, kuten maahanmuuttajien kotouttamisohjelma ja
turvallisuussuunnitelma. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista
erillisistä asiakirjoista on tämän myötä määrä luopua.
Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta
käynnistyy alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus
ja suunnitelma laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut suosituksen sekä kunnan että
maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Tuusulan
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma perustuvat tähän suositukseen.
Hyvinvointikertomuksen keskeiset havainnot esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola yhdyskuntatekniikan päällikkö, Ritva Lappalainen
tilapalvelupäällikkö
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Tekninen lautakunta päättää
merkitä tiedokseen Tuusulan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2018
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 21.05.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 hyvinvointikertomus 2017-2018, hyteltk 21.5.2019
Tuusulan kunnassa on kevään 2019 aikana laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä
hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018. Hyvinvointikertomus käsitellään
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa toukokuussa ja viedään valtuuston käsittelyyn
10.6. Hyvinvointikertomuksen valmistuttua käynnistyy hyvinvointisuunnitelman
laatiminen kuluvan valtuustokauden vuosille 2020-2021. Hyvinvointisuunnitelma
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019.
Mikä on hyvinvointikertomus ja –suunnitelma?
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyväksitekemistä
kunnassa.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön
sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tärkeää on tunnistaa myös ne alueet,
joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta

Pöytäkirja

7/2019

22 (37)

27.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat tulee laatia sekä kunnittain, että alueittain
/maakunnittain.
Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Kuluvalle valtuustokaudelle ei ole vielä laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2017
uudistettiin poliittinen johtamisjärjestelmä ja laadittiin pormestariohjelma. Vuosina
2017-2018 uudistettiin kuntastrategia ja sen jälkeen tehtiin organisaatiouudistus, jossa
tarkasteltiin mm. kunnan hyvinvoinnin edistämistyön rakenteita. Yksi Tuusulan
kuntastrategian päämääristä on Hyvinvoiva Tuusula ja tuusulalaisten hyvinvointia
edistäviä valtuustokauden tavoitteita on kuntastrategiaan kirjattu 23 (23/32).
Tuusulan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi
tammikuussa 2019 käynnistämällä hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2017-
2018. Hyvinvointikertomuksen laadinta on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä
HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten kanssa.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyy kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa
prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia
edistäville strategisille asiakirjoille, kuten maahanmuuttajien kotouttamisohjelma ja
turvallisuussuunnitelma. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista
erillisistä asiakirjoista on tämän myötä määrä luopua.
Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta
käynnistyy alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus
ja suunnitelma laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut suosituksen sekä kunnan että
maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Tuusulan
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma perustuvat tähän suositukseen.
Hyvinvointikertomuksen keskeiset havainnot esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta

Pöytäkirja

7/2019

23 (37)

27.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
keskustella hyvinvointikertomuksen keskeisistä havainnoista.
hyväksyä kertomuksen osaltaan ja esittää KUNNANHALLITUKSELLE ja edelleen
VALTUUSTOLLE Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017-2018 hyväksymistä.
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
hyväksyä kertomuksen osaltaan hyvinvointiryhmän yhteenvedolla
täydennettynä ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Tuusulan
hyvinvointikertomuksen 2017-2018 hyväksymistä
merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 21.05.2019, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 2017-2018 hyvinvointikertomus_lautakunnat, ksltk 21.5.2019
Tuusulan kunnassa on kevään 2019 aikana laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä
hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018. Hyvinvointikertomus käsitellään
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa toukokuussa ja viedään valtuuston käsittelyyn
10.6. Hyvinvointikertomuksen valmistuttua käynnistyy hyvinvointisuunnitelman
laatiminen kuluvan valtuustokauden vuosille 2020-2021. Hyvinvointisuunnitelma
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019.
Mikä on hyvinvointikertomus ja –suunnitelma?
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyväksitekemistä
kunnassa.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön
sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tärkeää on tunnistaa myös ne alueet,
joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
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Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat tulee laatia sekä kunnittain, että alueittain
/maakunnittain.

Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Kuluvalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2017
uudistettiin poliittinen johtamisjärjestelmä ja laadittiin pormestariohjelma. Vuosina
2017-2018 uudistettiin kuntastrategia ja sen jälkeen tehtiin organisaatiouudistus, jossa
tarkasteltiin mm. kunnan hyvinvoinnin edistämistyön rakenteita. Yksi Tuusulan
kuntastrategian päämääristä on Hyvinvoiva Tuusula ja tuusulalaisten hyvinvointia
edistäviä valtuustokauden tavoitteita on kuntastrategiaan kirjattu 23 (23/32).
Tuusulan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi
tammikuussa 2019 käynnistämällä hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2017-
2018. Hyvinvointikertomuksen laadinta on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä
HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten kanssa.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyy kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa
prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia
edistäville strategisille asiakirjoille, kuten maahanmuuttajien kotouttamisohjelma ja
turvallisuussuunnitelma. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista
erillisistä asiakirjoista on tämän myötä määrä luopua.
Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta
käynnistyy alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus
ja suunnitelma laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut suosituksen sekä kunnan että
maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Tuusulan
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma perustuvat tähän suositukseen.

Hyvinvointikertomuksen keskeiset havainnot esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
merkitä tiedokseen Tuusulan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2018
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 22.05.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 2017-2018 hyvinvointikertomus_lautakunnat.kvltk 22.5.2019
Tuusulan kunnassa on kevään 2019 aikana laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä
hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018. Hyvinvointikertomus käsitellään
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa toukokuussa ja viedään valtuuston käsittelyyn
10.6. Hyvinvointikertomuksen valmistuttua käynnistyy hyvinvointisuunnitelman
laatiminen kuluvan valtuustokauden vuosille 2020-2021. Hyvinvointisuunnitelma
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019.
Mikä on hyvinvointikertomus ja –suunnitelma?
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyväksitekemistä
kunnassa.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön
sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tärkeää on tunnistaa myös ne alueet,
joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
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Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat tulee laatia sekä kunnittain, että alueittain
/maakunnittain.

Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Kuluvalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2017
uudistettiin poliittinen johtamisjärjestelmä ja laadittiin pormestariohjelma. Vuosina
2017-2018 uudistettiin kuntastrategia ja sen jälkeen tehtiin organisaatiouudistus, jossa
tarkasteltiin mm. kunnan hyvinvoinnin edistämistyön rakenteita. Yksi Tuusulan
kuntastrategian päämääristä on Hyvinvoiva Tuusula ja tuusulalaisten hyvinvointia
edistäviä valtuustokauden tavoitteita on kuntastrategiaan kirjattu 23 (23/32).
Tuusulan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi
tammikuussa 2019 käynnistämällä hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2017-
2018. Hyvinvointikertomuksen laadinta on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä
HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten kanssa.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyy kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa
prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia
edistäville strategisille asiakirjoille, kuten maahanmuuttajien kotouttamisohjelma ja
turvallisuussuunnitelma. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista
erillisistä asiakirjoista on tämän myötä määrä luopua.
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Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta
käynnistyy alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus
ja suunnitelma laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut suosituksen sekä kunnan että
maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Tuusulan
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma perustuvat tähän suositukseen.

Hyvinvointikertomuksen keskeiset havainnot esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
merkitä tiedokseen Tuusulan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2018
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Asiaa esitteli kokouksessa osallisuuskoordinaattori Tanja Kivikoski.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 22.05.2019, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Liitteet

1 2017-2018 hyvinvointikertomuslautakunnat, KKL 22.5.2019.pdf
Tuusulan kunnassa on kevään 2019 aikana laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä
hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018. Hyvinvointikertomus käsitellään
lautakunnissa ja kunnanhallituksessa toukokuussa ja viedään valtuuston käsittelyyn
10.6. Hyvinvointikertomuksen valmistuttua käynnistyy hyvinvointisuunnitelman
laatiminen kuluvan valtuustokauden vuosille 2020-2021. Hyvinvointisuunnitelma
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019.
Mikä on hyvinvointikertomus ja –suunnitelma?
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyväksitekemistä
kunnassa.
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Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön
sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tärkeää on tunnistaa myös ne alueet,
joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat tulee laatia sekä kunnittain, että alueittain
/maakunnittain.
Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Kuluvalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2017
uudistettiin poliittinen johtamisjärjestelmä ja laadittiin pormestariohjelma. Vuosina
2017-2018 uudistettiin kuntastrategia ja sen jälkeen tehtiin organisaatiouudistus, jossa
tarkasteltiin mm. kunnan hyvinvoinnin edistämistyön rakenteita. Yksi Tuusulan
kuntastrategian päämääristä on Hyvinvoiva Tuusula ja tuusulalaisten hyvinvointia
edistäviä valtuustokauden tavoitteita on kuntastrategiaan kirjattu 23 (23/32).
Tuusulan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi
tammikuussa 2019 käynnistämällä hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2017-
2018. Hyvinvointikertomuksen laadinta on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä
HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten kanssa.
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyy kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa
prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
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Hyvinvointisuunnitelma toimii jatkossa kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia
edistäville strategisille asiakirjoille, kuten maahanmuuttajien kotouttamisohjelma ja
turvallisuussuunnitelma. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen kuuluvista
erillisistä asiakirjoista on tämän myötä määrä luopua.
Keusotekuntien alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta
käynnistyy alkukesästä ja sen on määrä valmistua syksyllä 2019. Alueellinen kertomus
ja suunnitelma laaditaan Keusoten ja keusotekuntien yhteistyönä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut suosituksen sekä kunnan että
maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Tuusulan
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma perustuvat tähän suositukseen.
Hyvinvointikertomuksen keskeiset havainnot esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
merkitä tiedokseen Tuusulan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2018.
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
merkitä tiedokseen Tuusulan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2018.
merkitä tiedokseen hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.

Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2017-2018, khall 27.5.2019
Tekninen lautakunta ja kasvatus- ja sivistyslautakunta ovat käsitelleet asiaa 21.5.2019
ja kulttuurilautakunta ja kuntakehityslautakunta ovat käsitelleet asiaa 22.5.2019.
Lautakunnat ovat merkinneet asian tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017-2018
merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.06.2019, § 90
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2017-2018, valt 10.6.2019
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017-2018
merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 27.08.2019, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 2019-08-23 HYTE-suunnitelma ja lautakunta, HYTE-ltk 27.8.2019
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi tammikuussa 2019
hyvinvointikertomuksen laadinnalla vuosilta 2017-2018. Valmistelutyö jaettiin kahteen
osaan. Keväällä 2019 laadittiin hyvinvointikertomus ja syksyllä 2019 laaditaan
hyvinvointisuunnitelma.
Hyvinvointikertomus koottiin poikkihallinnollisena yhteistyönä HYTE-ryhmän
koordinoimana yhteistyössä toimialueiden, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten (LAPE-neuvosto, VANE,
IKNE) kanssa. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 10.6.2019
Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa jatkona kertomuksen
laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan osallistavassa prosessissa ja
suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019 talousarvion aikataulussa.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja
painopisteitä valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
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merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.
työskennellä kokouksessa hyvinvointisuunnitelman laadinnan parissa.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
merkitsi tiedokseen valmistelutilanteen
ohjeisti hyvinvointisuunnitelman laadintaa.
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§ 51
Kuntapalvelututkimus 2019, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
TUUDno-2019-1690
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Kuntapalvelut Tuusulassa 2019, HYTE-ltk 27.8.2019
Kuntapalvelututkimus toteutettiin Tuusulassa kesän 2019 aikana yhteistyössä FCGn
kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin tuusulalaisten mielipiteitä kunnallisten palveluiden
laadusta ja palveluiden käytöstä. Kuntapalvelututkimuksen vakioituun
kysymyspatteristoon liitettiin johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointiin liittyviä
kysymyksiä. Kuntapalvelututkimuksen tulokset valmistuivat 14.8.2019.
Kysely postitettiin 1500 satunnaisesti valitulle tuusulalaiselle eripuolille
kuntaa. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 441
vastausprosentin ollessa 29,4%. Vastaava kyselytutkimus toteutettiin Tuusula edellisen
kerran vuonna 2016, jolloin kysely lähetettiin 1000 satunnaisesti valitulle
tuusulalaiselle ja vastauksia saatiin 297 vastausprosentin ollessa 29,7 %. Vuonna 2011
toteutetussa kuntapalvelututkimuksessa 1000 hengestä 405 henkilöä vastasi kyselyyn,
joten vastausaktiivisuus oli 40,5 %. Vastausaktiivisuuden lasku kyselytutkimuksissa on
yleinen trendi.
Kyselyyn vastanneista asukkaista 46% eli noin puolet on 40-64 –vuotiaita ja vain 11%
on 18-39 –vuotiaita. 39% vastanneista on 65-79 –vuotiaita. Hyrylässä asuvia vastaajia
oli 66%, jokelalaisia 15%, kellokoskelaisia 13% ja muilla alueilla asuvia 11%.
Tutkimuksen tuloksia verrataan aikaisemmin Tuusulassa toteutettujen vastaavien
kyselyiden tuloksiin sekä eräiden muiden kuntien ja kaupunkien tuloksiin vuosina
2015-2018.
Kyselyssä pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla 4-
10. Tuusulassa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,4, kun se vertailuryhmässä oli
keskimäärin 7,2. Tuusulassa yleisin arvosana oli 8 (kuvio 1.). Laajan
asuinkuntaindeksin (kuvio 2.) perusteella tyytyväisyys on lisääntynyt vuodesta 2016 ja
on vertailukuntien ja kaupunkien keskiarvon tasolla.
Kyselyn tuloksista voidaan tarkastella palvelutyytyväisyyttä palveluryhmittäin. Yleisten
asioiden, turvallisuuden ja tiedottamisen (kuvio 4) osalta tulokset osoittavat, että
tuusulalaiset ovat tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen sekä yleiseen
järjestykseen ja turvallisuuteen. Yli puolet vastanneista oli tyytyväisiä myös
rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan
palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä virastojen asiakaspalveluun.
Tyytyväisyys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin (kuvio 16) on tyytyväisten osalta
laskenut 4 prosenttiyksiköllä vuodesta 2016. Samaan aikaan tyytymättömien osuus on
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pienentynyt. Keskiarvon mukaan tyytyväisyys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin
on samalla tasolla kuin vuonna 2016.
Kunnan toimintaa tarkasteltaessa huomattava osa vastaajista ei osannut muodostaa
mielipidettä näihin asioihin (kuvio 9). Tyytyväisyys kunnan talousasioiden hoitamiseen
oli laskenut vuoden 2016 tutkimukseen verrattuna. Kunnan talousasioiden hoitoa piti
18 % vastaajista hyvin hoidettuna (kuvio 72), 27% huonosti hoidettuna. Osuus on
vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta
tyytyväisten osuus on pienentynyt 13 prosenttiyksikköä.
Kyselyyn vastanneiden asukkaiden keskuudessa tyytyväisyys kunnan omien
luottamushenkilöiden toimintaan oli laskenut 0,34 prosenttiyksikköä (kuvio 9 ja 71).
Luottamushenkilöiden toimintaa piti 14% vastaajista hyvänä ja 23% huonona. 63%
vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Edellisestä tutkimuskerrasta
tyytyväisten osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. Tulos on
vertailukuntien ja kaupunkien keskiarvoon nähden alhainen.
Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa
palvelua tulisi parantaa (kuvio 77). Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 68
asian listalta. Vastaajista 69 % nimesi vähintään yhden parannettavan asian, 3 % oli
sitä mieltä, että palveluja ei tarvitse parantaa ja 28 % ei osannut ottaa asiaan kantaa.
Useimmin viiden parannettavan asian joukkoon nousi julkinen liikenne, jonka
parantamista piti tärkeänä 33 % kysymykseen vastanneista.
Vastaajilta kysyttiin myös, missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa
panostuksia voitaisiin vähentää tai toimintaa tehostaa talouden tasapainottamiseksi
(kuvio 78). Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 68 asian listalta.
Tehostamiskohteita nimettiin paljon harvemmin kuin panostuskohteita. Useimmin
viiden vähennettävän/tehostettavan asian joukkoon nousi kunnan omien
luottamushenkilöiden toiminta. Sen mainitsi 4 % kaikista vastanneista.
Vastaajista koki itsensä onnelliseksi tai erittäin onnelliseksi asumisesta Tuusulassa
77,4 % (kuvio 79), onnettomaksi tai erittäin onnettomaksi 8% vastaajista. Hyryläläiset
vastaajat ovat onnellisimpia asumiseen Tuusulassa ja vähiten onnettomia.
Onnellisuutta asumisesta Tuusulassa koetaan vähiten ja onnettomuutta eniten
Kellokoskella asuvien vastaajien keskuudessa.
Vastaajilta kysyttiin suosittelisivatko he Tuusulaa asuinpaikkana tutuilleen (kuvio 80).
Varmasti suosittelisi 46 % ja todennäköisesti suosittelisi 17 %. Tuloksista on laskettu
NPS-indeksiä vastaava Suositteluindeksi vähentämällä 'Kyllä varmasti' ja 'Kyllä
todennäköisesti' yhteensä osuudesta 'En varmasti' ja 'En todennäköisesti'
vastanneiden osuus. Tuusulan suositteluindeksiksi tuli 51, mitä voidaan pitää
korkeana.
Johtamisjärjestelmän uudistuksen osalta asukkailta kysyttiin pormestarimallin
tunnettuutta (kuvio 81). Vastaajista 83% tietää pormestarin johtavan Tuusulan kuntaa
(täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä) ja 59% kokee hänen toimivan
kunnan kasvoina asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Vastaajista 40% koki
apulaispormestarien toimivan kunnan kasvoina. Vastaajista 65% oli kuullut
johtamisjärjestelmän uudistuksesta.

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta

Pöytäkirja

7/2019

34 (37)

27.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vastaajilta kysyttiin miten he kokevat toimintakulttuurin muuttuneen
johtamisjärjestelmän uudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen myötä (kuvio 82).
Huomionarvoista on, että yli puolella vastaajista (52-57%) ei ollut näkemystä asiaan.
Vastanneista 25% toimintakulttuurin muuttuneen (täysin samaa mieltä ja jokseenkin
samaa mieltä) ja 19% vastanneista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Vastaajista 25%
koki kunnan viestinnän muuttuneen avoimemmaksi ja 24% koki päinvastoin.
Luottamuksen ja avoimuuden katsoi parantuneen 19% vastaajista ja 26% heistä oli
jokseenkin tai täysin eri mieltä. 18% vastaajista koki kunnan strategian ja tavoitteiden
toteutumisen vauhdittuneen ja 27% oli asiasta jokeenkin tai täysin eri mieltä.
Asukkailta kysyttiin myös Tuusulassa käyttöönotetuista asukkaiden osallisuutta ja
osallistumista edistävistä toimintatavoista ja –muodoista ja niiden käytöstä (kuvio 82).
Viimeisen kahden vuoden aikana asukkaat ovat osallistuneet tai käyttäneet eniten
kunnan verkkosivuja (72%), kunnan asukaslehteä Elämää Tuusulassa (37%), kunnan
verkkosivujen tapahtumakalenteria (35%), koulujen ja päiväkotien yhteistyötilaisuuksia
ja/tai vanhempainiltoja (18%), Tuusinfoa (17%) ja kunnan mielipide- ja palautekyselyitä
(12%). Muiden osallistumisen tapojen käyttö jää alle 10 prosenttiyksikön. Kun
vastauksia tarkastellaan osallistumisen ja palveluiden käytön lisäksi myös tietoisuuden
mukaan ovat kunnan verkkosivut ylivoimaisesti käytetyin ja tunnetuin väylä. Vain 12%
asukkaista ei ole tiennyt tai ei ole ollut kiinnostunut asiasta.
Uudet osallistumisen tavat, kuten osallistumisalusta osallistu.tuusula.fi ja osallistuva
budjetointi ovat jääneet vielä melko tuntemattomiksi isolle osalle kuntalaisia (kuvio
82). Tuusulalaisista 5% on käyttänyt sähköistä osallistumisalustaa ja 29% on ollut
tietoisia alustasta. Alueellisten kehittämisverkostojen toimintaan on osallistunut 5%
vastaajista ja 36% heistä on ollut tietoisia verkostoista. Kehittämisverkostojen
toimintaan on hyvin tai erittäin tyytyväisiä 20% vastaajista (kuvio 85). Vastaajista 34%
on tietoisia osallistuvan budjetoinnin käyttöönotosta Tuusulassa, mutta 47% kaikista
vastaajista ei tunne osallistuvaa budjetointia ollenkaan (kuvio 87). Vastaajista 45%
kokee, että osallistuva budjetointi lisää asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta
yhteisten asioiden hoitoon ja 42% mielestä se auttaa kohdentamaan varoja oikeisiin
kohteisiin (kuvio 88).
Asukkailta kysyttiin myös kunnan roolista asukkaidenhyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäjinä (kuvio 84). Vastaajista 47% kokee, että kaikki ovat tervetulleita mukaan
tekemään yhdessä uutta Tuusulaa. 15% vastaajista on jokseenkin tai täysin eri mieltä
asiassa. Vastaajista 43% kokee, että uutta Tuusulaa tehdään yhdessä asukkaiden,
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Eniten tietämättömyyttä tai tyytymättömyyttä on siihen
miten olla yhteydessä päättäjiin ja kertoa mielipiteen valmistelussa olevista asioista
sekä tietoon siitä kenen puoleen kääntyä ja mistä saada apua, kun asukkaalla on uusi
idea oman asuinympäristön kehittämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä tiedokseen kuntapalvelut tuusulassa 2019 -tutkimuksen tulokset.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 52
Ilmoitus- /muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat
ilmoitusluontoiset asiat:
Keusoten asukasfoorumi 4.9. klo 18-20 Hyvinkäällä
Lausuntopyyntö Keusoten yhtymästrategiasta "Parasta jokaiselle"
Ilmoitus vireille tulosta /osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Hyrylän palvelukeskus,
asemakaavan muutos, kaava nro 3615
Ilmoitus vireille tulosta /osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Palkkitie, asemakaava ja
asemakaavan muutos nro 3614
Linjapuisto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksen kuulutus, katusuunnitelman
esite ja karttaotteet
Järjestötreffit 19.8.2019/terveiset
Kutsu Järjestöfoorumiin 4.9. klo 18-20
Kutsu Keusoten HYTE-seminaariin 13.9.2019 klo 13-15.30, Monikko-talo Klaukkala
Kehittämisverkostojen nimeäminen ja toiminnan käynnistyminen
Osallistuva budjetointi/aikataulu
HYTE-sivusto kunnan verkkosivuilla
Lautakunnan syksyn kokoukset järjestetään seuraavasti:
ti 27.8. klo 17.30 kunnantalo, Hyrylä (Mäntymäki ei onnistunut)
ti 24.9. klo 17.30 Monari, Jokela
ti 22.10. klo 17.30 Riihikallio
ti 19.11. klo 17.30 Työtoimintakeskus, Amer
pe 13.12. klo 17.30 paikka sopimatta, pikkujoulut
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi
kunnan nettisivuille avattu perhepalvelusivusto.
Liisa Palvas pyysi tietoa huumeiden käytön ja lastensuojelun tilanteesta.
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Muutoksenhakukielto
§48, §49, §50, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

