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§ 20
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 21
Pöytäkirjan tarkastus
Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Noora Allenius ja Pinja Haapasalo
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 17,09.05.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 39,21.05.2019
Kunnanhallitus, § 248,03.06.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 22, 28.08.2019
§ 22
Lapsi- ja perheasiainneuvosto 2019 - 2021, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
TUUDno-2019-871
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 09.05.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
lautakunta on pyytänyt esityksiä ehdokkaista Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021. Tuusulan koulujen
vanhempainyhdistyksiä, Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä,
Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan nuorisovaltuustoa on pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun
mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto
tekee ehdotuksen Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvoston
kokoonpanosta kaudelle 2019-2021.
Päätös
Lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvoston kokoonpanoksi kaudelle 2019-2021 seuraavaa.
Tuusulan vanhempainyhdistyksiä oli pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. Yhteensä 7 vanhempainyhdistystä
esitti ehdokkaansa, joista lapsi- ja perheasiainneuvosto tekee seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan
päiväkodin vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
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Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och
skola i Klemetskog
Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä oli myös pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. 2 yhdistystä esitti
ehdokkaansa, joita lapsi- ja perheasiainneuvosto esittää neuvostoon.
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku
ry.
Tuusulan seurakunta on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon seurakunnan
edustajaksi Katja Manninen-Abbouchin, varajäseneksi Satu Lintusen.
Tuusulan nuorisovaltuusto on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon
edustajiksi Lauri Kauppisen ja Pinja Haapasalon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 21.05.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan neuvostoon nimetään
kunnanhallituksen toimintakaudeksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:
neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet.
kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä
heille varajäsenet.
yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen.
kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa.
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi esityksiä jäsenistä Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021.
Esityksiä pyydettiin Tuusulan vanhempainyhdistyksiltä sekä Tuusulassa
toimivilta lapsi- ja nuorisojärjestöiltä. Tämän lisäksi Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan
nuorisovaltuustoa pyydettiin antamaan esityksensä edustajista Tuusulan kunnan
lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.
Yhteensä seitsemän (7) vanhempainyhdistystä ja kaksi (2) Tuusulassa toimivia lapsi- ja
nuorisojärjestöä asetti ehdokkaan neuvoston jäseneksi. Myös Tuusulan seurakunta
ja Tuusulan nuorisovaltuusto nimesivät ehdokkaansa.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto käsitteli neuvoston tulevaa
kokoonpanoa kokouksessaan 9.5. ja teki seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle, että lapsi- ja perheasiainneuvostoon nimetään
seuraavat edustajat kunnanhallituksen toimikaudeksi 2019-2021:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.06.2019, § 248
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten
mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi
kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.
Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 9 jäsentä seuraavasti:
neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille
varajäsenet
yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen
edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen
koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen
Eeva-Mari Vehkanen
Mira Lehtinen
Laura Sauranen
Noora Allenius
Johanna Laitinen
Ninni Vanhanen
Katja Manninen-Abbouch
Pinja Haapasalo
Lauri Kauppinen

Henkilökohtainen varajäsen
Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä
varaedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen
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Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Liisa
Palvaksen ja varaedustajaksi Annika Lappalaisen.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 28.08.2019, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa
toimivien järjestöjen ja tahojen, lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten
yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Lapsi- ja
perheasiainneuvosto edistää tuusulalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin
toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää
olemassa olevia ja uusia palveluja ja toimintoja. Lapsi- ja perheasiainneuvoston
toimintaan varataan vuosittain määräraha kunnan talousarviossa.
Neuvoston toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja
perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä
seuraavasti:
- neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien vanhempainyhdistysten
nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
- kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille
varajäsenet
- yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
- kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
Kunnanhallitus nimesi 3.6.2019 kokouksessaan lapsi- ja perheasiainneuvoston
toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen
Eeva-Mari Vehkanen
Mira Lehtinen
Laura Sauranen
Noora Allenius
Johanna Laitinen
Ninni Vanhanen

Henkilökohtainen varajäsen
Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
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Katja Manninen-AbbouchSatu Lintunen
Pinja Haapasalo
Emil Jacobsson
Lauri Kauppinen
Aaro Martelius
Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon
puhevaltaisen edustajansa sekä varajäsenen. Kunnanhallitus nimesi lapsi- ja
perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Liisa Palvaksen ja
varaedustajaksi Annika Lappalaisen.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön nukaan neuvosto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiain neuvosto päättää
valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 17,09.05.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 39,21.05.2019
Kunnanhallitus, § 248,03.06.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 23, 28.08.2019
§ 23
Lapsi- ja perheasiainneuvosto 2019 - 2021, sihteerin valinta
TUUDno-2019-871
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 09.05.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
lautakunta on pyytänyt esityksiä ehdokkaista Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021. Tuusulan koulujen
vanhempainyhdistyksiä, Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä,
Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan nuorisovaltuustoa on pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun
mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto
tekee ehdotuksen Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvoston
kokoonpanosta kaudelle 2019-2021.
Päätös
Lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvoston kokoonpanoksi kaudelle 2019-2021 seuraavaa.
Tuusulan vanhempainyhdistyksiä oli pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. Yhteensä 7 vanhempainyhdistystä
esitti ehdokkaansa, joista lapsi- ja perheasiainneuvosto tekee seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan
päiväkodin vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
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Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och
skola i Klemetskog
Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä oli myös pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. 2 yhdistystä esitti
ehdokkaansa, joita lapsi- ja perheasiainneuvosto esittää neuvostoon.
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku
ry.
Tuusulan seurakunta on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon seurakunnan
edustajaksi Katja Manninen-Abbouchin, varajäseneksi Satu Lintusen.
Tuusulan nuorisovaltuusto on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon
edustajiksi Lauri Kauppisen ja Pinja Haapasalon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 21.05.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan neuvostoon nimetään
kunnanhallituksen toimintakaudeksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:
neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet.
kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä
heille varajäsenet.
yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen.
kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa.
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi esityksiä jäsenistä Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021.
Esityksiä pyydettiin Tuusulan vanhempainyhdistyksiltä sekä Tuusulassa
toimivilta lapsi- ja nuorisojärjestöiltä. Tämän lisäksi Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan
nuorisovaltuustoa pyydettiin antamaan esityksensä edustajista Tuusulan kunnan
lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.
Yhteensä seitsemän (7) vanhempainyhdistystä ja kaksi (2) Tuusulassa toimivia lapsi- ja
nuorisojärjestöä asetti ehdokkaan neuvoston jäseneksi. Myös Tuusulan seurakunta
ja Tuusulan nuorisovaltuusto nimesivät ehdokkaansa.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto käsitteli neuvoston tulevaa
kokoonpanoa kokouksessaan 9.5. ja teki seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle, että lapsi- ja perheasiainneuvostoon nimetään
seuraavat edustajat kunnanhallituksen toimikaudeksi 2019-2021:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.06.2019, § 248
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten
mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi
kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.
Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 9 jäsentä seuraavasti:
neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille
varajäsenet
yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen
edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen
koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen
Eeva-Mari Vehkanen
Mira Lehtinen
Laura Sauranen
Noora Allenius
Johanna Laitinen
Ninni Vanhanen
Katja Manninen-Abbouch
Pinja Haapasalo
Lauri Kauppinen

Henkilökohtainen varajäsen
Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä
varaedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Tuusulan kunta
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Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Liisa
Palvaksen ja varaedustajaksi Annika Lappalaisen.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 28.08.2019, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan neuvoston sihteerinä sekä
neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija. Neuvostojen
toimintaa koordinoidaan kuntatoimialalla, jossa vastataan kunnan HYTE-työn sekä
osallisuustyön johtamisesta. Kuntatoimialalla on avoinna HYTE- ja osallisuusasioiden
asiantuntijan tehtävä, joka pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
että neuvoston sihteerinä toimii kuntatoimialalla työskentelevä HYTE- ja
osallisuusasioiden asiantuntija
todeta, että kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman toimii neuvoston
sihteerinä, kunnes valittava viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 3,22.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 13,25.02.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 24, 28.08.2019
§ 24
Lapsi- ja perheasiainneuvoston edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnassa
TUUDno-2019-101
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.01.2019, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen
kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, kunnanhallituksen
varapuheenjohtajilla apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten
kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Nuorisovaltuusto
voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien
erikseen rajaamissa asioissa.
Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta
yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän
keskustelun päättymiseen asti.
Hallintosäännön 120§ mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
esittelijänä toimii kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija. Kansliapäällikön
päätöksellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeriksi on
määrätty kuntatoimialan kehittämispäällikkö.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteerinä toimii
osallisuuskoordinaattori. Hallintopalvelusihteeri toimii lautakunnan sihteerinä, kunnes
osallisuuskoordinaattori aloittaa tehtävässään.
Kunnan uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin valmistelussa on noussut
esiin tarve vahvistaa neuvostojen ja lautakuntien yhteistyötä. Neuvostojen sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan yhteistyön rakentamiseksi ja
tiedonkulun parantamiseksi esitetään, että jokaisesta neuvostosta nimetään yksi
edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
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pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi-
ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. kohtaa seuraavaksi:
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi-
ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt
kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Ikäihmisten neuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja
varaedustaja lautakunnan kokouksiin ikäihmisten neuvoston kuluvalle
toimintakaudelle.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
nimetä edustajan ja tälle varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto päätti
nimetä edustajakseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Anja
Matikaisen ja varaedustajaksi Kari Halmeen.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 28.08.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt
kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Ikäihmisten neuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja
varaedustaja lautakunnan kokouksiin ikäihmisten neuvoston toimintakaudelle 2019-
2021.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
nimetä edustajan ja tälle varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 17,09.05.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 39,21.05.2019
Kunnanhallitus, § 248,03.06.2019
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 25, 28.08.2019
§ 25
Lapsi- ja perheasiainneuvosto 2019 - 2021, toimintasuunnitelma
TUUDno-2019-871
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 09.05.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
lautakunta on pyytänyt esityksiä ehdokkaista Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021. Tuusulan koulujen
vanhempainyhdistyksiä, Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä,
Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan nuorisovaltuustoa on pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun
mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto
tekee ehdotuksen Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvoston
kokoonpanosta kaudelle 2019-2021.
Päätös
Lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa Tuusulan kunnan lapsi- ja
perheasiainneuvoston kokoonpanoksi kaudelle 2019-2021 seuraavaa.
Tuusulan vanhempainyhdistyksiä oli pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. Yhteensä 7 vanhempainyhdistystä
esitti ehdokkaansa, joista lapsi- ja perheasiainneuvosto tekee seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan
päiväkodin vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
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Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och
skola i Klemetskog
Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä oli myös pyydetty lähettämään
ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon. 2 yhdistystä esitti
ehdokkaansa, joita lapsi- ja perheasiainneuvosto esittää neuvostoon.
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku
ry.
Tuusulan seurakunta on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon seurakunnan
edustajaksi Katja Manninen-Abbouchin, varajäseneksi Satu Lintusen.
Tuusulan nuorisovaltuusto on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon
edustajiksi Lauri Kauppisen ja Pinja Haapasalon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 21.05.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan neuvostoon nimetään
kunnanhallituksen toimintakaudeksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:
neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet.
kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä
heille varajäsenet.
yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen.
kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa.
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi esityksiä jäsenistä Tuusulan
kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021.
Esityksiä pyydettiin Tuusulan vanhempainyhdistyksiltä sekä Tuusulassa
toimivilta lapsi- ja nuorisojärjestöiltä. Tämän lisäksi Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan
nuorisovaltuustoa pyydettiin antamaan esityksensä edustajista Tuusulan kunnan
lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.
Yhteensä seitsemän (7) vanhempainyhdistystä ja kaksi (2) Tuusulassa toimivia lapsi- ja
nuorisojärjestöä asetti ehdokkaan neuvoston jäseneksi. Myös Tuusulan seurakunta
ja Tuusulan nuorisovaltuusto nimesivät ehdokkaansa.
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Lapsi- ja perheasiainneuvosto käsitteli neuvoston tulevaa
kokoonpanoa kokouksessaan 9.5. ja teki seuraavan esityksen:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle, että lapsi- ja perheasiainneuvostoon nimetään
seuraavat edustajat kunnanhallituksen toimikaudeksi 2019-2021:
Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari
Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys
Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki
ry
Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i
Klemetskog
Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika
Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.
Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen
Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.06.2019, § 248
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten
mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi
kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.
Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 9 jäsentä seuraavasti:
neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille
varajäsenet
yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen
edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen
koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen
Eeva-Mari Vehkanen
Mira Lehtinen
Laura Sauranen
Noora Allenius
Johanna Laitinen
Ninni Vanhanen
Katja Manninen-Abbouch
Pinja Haapasalo
Lauri Kauppinen

Henkilökohtainen varajäsen
Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä
varaedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Tuusulan kunta
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Mari Vilkman
Mari Vesa
Iina Vittaniemi
Anette Vihanto
Marika Lähdeniemi
Satu Räsänen
Satu Lintunen
Emil Jacobsson
Aaro Martelius

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Liisa
Palvaksen ja varaedustajaksi Annika Lappalaisen.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 28.08.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.Lapsi- ja perheasiainneuvosto edistää
tuusulalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin toteutumista ja yhteisöllisyyttä
sekä kehittää olemassa olevia ja uusia palveluja ja toimintoja. Kunnanhallitus on
nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.
Kunnan tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvoston toimintaa vuoden 2019
aikana. Tarkoituksena on ottaa neuvostoja mukaan varhaisemmassa vaiheessa
asioiden valmisteluun ja lisätä neuvostojen toiminnan vaikuttavuutta. Kunnanhallitus
päätti 3.6.2019 neuvostojen toimintasäännöistä päättäessään edellyttää, että
neuvostojen osallisuus varmistetaan valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja
lausuntoja annettaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
laatia toimintasuunnitelman, sopia laadinnan aikataulusta ja valmistelutavasta
käydä lähetekeskustelun toimikauden suunnittelun pohjaksi
osallistua Tuusulan neuvostojen yhteiskokoukseen 26.9. klo 17
sopia tapahtumiin/kokouksiin/seminaareihin osallistumisesta
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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
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 26, 28.08.2019
§ 26
Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, hyvinvointisuunnitelman
laadinta, lapsi- ja perheasiainneuvosto
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
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan tavasta ja aikataulusta
sekä ikäihmisten neuvoston osallistumisesta työhön.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.01.2019, § 6
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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
/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
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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
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
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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
• 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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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:
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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
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.
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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
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.
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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
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
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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.
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: Petri Juhola yhdyskuntatekniikan päällikkö, Ritva Lappalainen
tilapalvelupäällikkö
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
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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 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.
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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: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
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
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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.
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
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.
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
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.
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
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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.
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: 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
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.06.2019, § 90
Liitteet

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

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 28.08.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, joka laaditaan
valtuustokaudeksi. Tuusulan 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 (lapsi- ja
perheasiainneuvosto, vammaisneuvosto, ikäihmisten neuvosto) kanssa.
Hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018 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
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.
työskennellä kokouksessa hyvinvointisuunnitelman laadinnan parissa.

Tuusulan kunta
Lapsi- ja perheasiainneuvosto
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Muut asiat

Kokouskutsu
27.08.2019

48 (48)

