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§ 42
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 43
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi
Pekka Koivumäki ja Lauri Untamo.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Pekka Koivumäki ja Lauri Untamo.
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§ 44
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman päivittäminen
TUUDno-2018-752
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Palveluverkon toteutussuunnitelma, hyteltk 17.11.2020
2 Palveluverkkosuunnitelma_2019-2026, hyteltk 17.11.2020
3 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, hyteltk 17.11.2020
4 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, hyteltk 17.11.2020
Perustelut
Kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja päivitetty
valtuustossa 9.12.2019. Valtuuston päätökseen perusteluosassa linjattiin, että
palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan aina vähintään vuosittain
talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palvelusuunnitelman päivittämistä on nyt valmisteltu ottaen huomioon muuttuneet
olosuhteet ja palveluverkkosuunnitelman toteutumisen edistyminen.
Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan kunnan
investointiohjelmasta. Palveluverkkosuunnitelma toteuttaminen on keskeinen
toimenpide ja osa kunnan kasvun ja talouden hallintaohjelmaa vuosille 2020–2029.
Ohjelman keskeisen osan muodostavat palveluverkkosuunnitelman toteuttamiseen
liittyvät sivistyksen toimialueen palveluverkkoinvestoinnit ja investoinneista saatavat
toiminnalliset ja talouden hyödyt, arviot kunnan tarpeettomien kiinteistöjen
luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä arviot
väistötilojen kustannussäästöistä. Palveluverkkosuunnitelmassa päätetään tehdyn
vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella Nahkelan, Tuomalan ja Linjamäen koulujen
tulevaisuudesta. Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista
tehdään aina erikseen.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä tarkistetaan mm.
väestö- ja oppilasennusteet
kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja kustannuksia
kuvataan valmistelun sisältöjä (vaikutusten ennakkoarviointi (eva) ja evaukset)
hallinnon käytössä olevien tilojen käyttöä ja kustannuksia
yhteisön käytössä olevien tilojen tulevat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet
Jatkossakin palveluverkkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelman päivittämistä käsitellään
kunnanhallituksessa 23.11.2020 ja valtuustossa 7.12.2020.
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Päivitettyä palveluverkkosuunnitelmaa on täsmennetty yhteisöjen käytössä olevien
tilojen, sekä yhteiskäyttöisten tilojen että yhteisötilojen osalta . Kokouksessa esitellään
palveluverkkosuunnitelman päivityksen keskeinen sisältö tuusulalaisten hyvinvoinnin
ja yhteisökäytön näkökulmasta.
Palveluverkko ja tuusulalaisten hyvinvointi
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan päätehtävistä, mutta kunta ei
ole tehtävässä yksin. Tuusulalaisten hyvinvointi syntyy vuorovaikutuksessa yksilöiden,
yhteisöjen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Tuusulan elinvoima on vahvasti
kytköksissä tuusulalaisten hyvinvointiin ja asukkaiden hyvintointi kunnan elinvoimaan.
Toimiva, terve ja turvallinen palveluverkko on edellytys sekä tuusulalaisten
hyvinvoinnille että kunnan elinvoimalle.
Tuusulan väestönkasvun ennakoidaan olevan hidasta 0-0,5% kasvua syntyvyyden
laskiessa ja väestön kuolleisuuden kasvaessa vilkkaasta muuttoliikkeestä huolimatta.
Tuusula haluaa kuntana kehittää lapsiystävällisyyttään, jonka tulee näkyä toimivina
lapsiperheiden palveluina ja mahdollistaa sen, että Tuusula nähdään lapsiperheitä
tukevana kuntana. Uudenlaisia toimintamuotoja voidaan mahdollistaa paremmin
uusissa toimintaympäristöissä. Väestön ikääntyessä lisääntyy myös tarve kunnan, 3. ja
4. sektorin mahdollistamalle ennaltaehkäisevälle palvelulle ja yhteisölliselle
toiminnalle, joka tarvitsee nykyistä enemmän tiloja erilaisille kokoontumisille.
Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointierojen ja segregaation
pienentäminen on keskeistä. Tämä edellyttää erilaisten asukkaiden tarpeiden
tunnistamista ja niihin tarttumista. Yhdenvertainen palvelu ei aina tarkoita täsmälleen
samaa palvelua tai kustannuksiltaan yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista
lähtevää palvelua.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on tuottanut 1.1.2019 lukien Tuusulan
asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta on vuokrannut palvelutuotantoa varten
alla
olevasta taulukosta ilmenevät tilat. Keusote on linjannut palveluverkkonsa
(=palveluiden verkko)
kehittämisen suuntaviivat syksyllä 2020 ja tulee erikseen tekemään päätökset
mahdollisista
palveluverkkomuutoksista. Työssä on keskeisenä alkuvaiheen painopisteenä kehittää
alueella
sähköisiä sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita. Valtakunnan tasolla valmistellaan
tällä hetkellä myös aluehallintouudistusta, joka toteutuessaan v. 2023 vaikuttaa
palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuisiin. Tässä tilanteessa kunnan on
kuntatalouden näkökulmasta tarkoituksenmukaista vain ylläpitää sotepalveluille
vuokrattujen tilojen käytettävyyttä nykyisiin toimintoihin. Keusoten
palveluverkkosuunnittelun edetessä tehdään yhdessä Keusoten kanssa tarvittavat
ratkaisut fyysisen palveluverkon uudistamisesta.
Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien tuusulalaisten hyvän
elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä aikavälillä sosiaali- ja
terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken taajamissa. Keskeistä on
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kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole kaikille
saavutettavia. Vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttö palveluverkon
tarkastelussa ja sen uudistustyössä on edellytys asukaslähtöiselle ennakoivalle ja
kestävälle päätöksenteolle ja ratkaisuille niin Tuusulan kunnassa kuin Keski-
Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä.
Yhteisöjen käytössä olevat tilat
Kunnalle kuuluvan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on laaja
ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä kaikkien toimialueiden kesken.
Hyvinvointiin kuuluu sekä yksilön että yhteisön hyvinvointi. Yhteisön hyvinvoinnin
edistämisessä hyvinvointierojen ja segregaation pienentäminen on keskeistä.
Tuusulassa asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistetaan tarjoamalla tiloja
harrastustoiminnalle ja muiden kohtaamiselle. Asukastoiminnan luonnollisia
kohtaamisen paikkoja ovat lähiympäristön avoimet julkiset ja puolijulkiset tilat sekä
ulkotilat. Alueiden toiminnallisiksi keskuksiksi muodostuu usein koulut, päiväkodit ja
vapaa-ajanpaikat. Tuusulassa asukkaiden osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen
on kirjattu myös kunnan strategiaan. Tilat ovat keskeinen tuen muoto yhdistysten,
seurojen ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollistamisessa.
Kunnan väestöennusteiden valossa käihmisten määrä kasvaa vuosi vuodelta ja
ikäihmisten kokoontumisen tarpeet kasvavat määrällisesti sekä
kokoontumistarpeiden että kerralla kokoontuvien ihmisten määrän osalta. Ikäihmisillä
on myös erityisiä tarpeita kokoontumispaikkojen suhteen, esimerkiksi pysäköinti ulko-
ovien välittömässä läheisyydessä, korkeammat käsinojalliset tuolit, akustiikka
(silmukat) ja apuvälineet. Alati digitalisoituva toimintaympäristö haastaa yhteisöjä ja
asukkaita muutokseen myös kokoontumistavoissa.
Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko on asukkaiden ja yhteisöjen
hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteisökäytön
näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunniteltaessa
ja rakennettaessa että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa.
Yhteisökäytön käyttäjäprofiilit ja palveluverkon suunnittelussa huomioon
otettavat asiat
Yhteisöjen tilatarpeet vaihtelevat, sillä yhteisöt ovat erilaisia. Kunnan tilojen käyttäjät
voi jakaa tarpeen perusteella säännöllisiin ja satunnaisiin käyttäjiin. Käyttäjäprofiileja
on tunnistettu seuraavasti (5):
Vakiovuorojen hakija, vakiintunut yhteistyökumppani
Satunnainen käyttäjä
Yleisötilaisuuksien järjestäjä
Asuinalueen toimija
Asukkaan oma käyttö
Yhteiskäyttöön tulevien tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat
näkökulmat:
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Saavutettavuus
Esteettömyys
Muunnettavuus
Keittiö/ravintolatilat
Liikuntatilat
Piha-alueet
Liikenne ja pysäköinti
Kestävä kehitys
Yhteiskäytön tavoitetila ja eteneminen
Tavoite kiinteistöjen tehokkaasta yhteiskäytöstä edellyttää yhteistä visiota Tuusulan
tulevasta palveluverkosta. Nykyisten ja tulevien oppimisympäristöjen käyttäjiä ovat
arkipäivisin lapset, oppilaat ja päiväkotien ja koulujen henkilökunta. Päivisin, iltaisin ja
loma-aikoina samat tilat toimivat asukkaiden ja yhteisöjen toimintaympäristöinä.
Yhteisön käytössä on sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Tilat ovat mm. puistoja,
koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden pihoja sekä lähiliikuntapaikkoja. Fyysisten
tilojen lisäksi asukkaat voivat kokoontua virtuaalisesti.
Tavoitteena on, että palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön
moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä tai ylimääräisistä yhteisötiloista jopa luopua
ja kiinteistöt realisoida. Alueellinen näkökulma on kuitenkin huomioitava päätösten
vaikutuksia arvioitaessa.
Palveluverkon uudistamiseen liittyen valmistelemme vuonna 2020 periaatteet
yhteiskäytön huomioon ottamisesta palveluverkon uudistamistyössä. Työ käsittää
seuraavat osiot:
1. Yhteisötilatarpeet/yhteiskäytön tarpeet
käyttäjien profilointi + tarpeiden kehittyminen, kunnan rooli tilojen
järjestäjänä, linjaukset kenelle tiloja annetaan ja minkä tyyppiseen
toimintaan, käytön sisällölliset asiat ja tilavaatimukset, tilojen (fyysiset tilat,
virtuaaliset tilat) ominaisuudet, käyttöajat jne., digitalisaation
hyödyntäminen
2. Tavoitteet ja perustelut
ei erillisiä yhteisötiloja - kunnan palveluverkon monikäyttöisyys, uusien
kokoontumistapojen hyödyntäminen / digitalisaatio ym.
3. Tarvittavien tilojen toiminnalliset kuvaukset
nykytila ja tulevaisuudessa hyödyntäen uudisrakentaminen
4. Alueellinen suunnitelma palveluverkon käytöstä
Mitkä tilat yhteisöjen käyttöön + toiminnan sisältö, etenemisaikataulu
5. Tilojen hallinnointi
Maksullisuus/maksuttomuus, varausjärjestelmät, lukitukset, kalustaminen,
vastuutahot / kontaktipinnat
6. Yhteisötilat, joista luovutaan (ennakkovaikutusten arviointi)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- - -

hyväksyä Tuusulan kunnan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja yhteiskäytön näkökulmasta
evästää jatkovalmistelua seuraavilla huomioilla
Vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttö palveluverkon
tarkastelussa ja sen uudistustyössä on edellytys asukaslähtöiselle
ennakoivalle ja kestävälle päätöksenteolle ja ratkaisuille niin Tuusulan
kunnassa kuin Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä
Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointierojen ja
segregaation pienentäminen on keskeistä. Tämä edellyttää erilaisten
asukkaiden tarpeiden tunnistamista ja niihin tarttumista. Yhdenvertainen
palvelu ei aina tarkoita täsmälleen samaa palvelua tai kustannuksiltaan
yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista lähtevää palvelua.
Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien
tuusulalaisten hyvän elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä
aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja
Kellokosken taajamissa. Keskeistä on kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia
palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole kaikille saavutettavia.
Yhteisökäytön näkökulma on jatkossakin huomioitava sekä uusia
kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa että olemassa olevia
kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäyttö on huomioitava myös
toimintatapojen luonnissa ja niitä uudistettaessa. Tämä edellyttää
yhteisönäkökulman edustajan tai yhteisöjen ja asukkaiden ottamista
mukaan suunnitteluun tunnistetut käyttäjäprofiilit ja erilaisten käyttäjien
(ikä, teema, jne.) tarpeet huomioiden.
Yhteiskäyttöön tulevien tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
ainakin seuraavat näkökulmat: saavutettavuus, esteettömyys,
muunnettavuus, keittiö/ravintolatilat, liikuntatilat, piha-alueet, liikenne ja
pysäköinti, kestävä kehitys.

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Palvas esitti, että päätösesitykseen
lisätään, että Linjamäen oppilaiden siirtoa Kellokosken kouluun ei tehdä vaan yksikkö
jatkaa toimintaansa, perusteena Linjamäen evauksessa esille tulleet seikat.
Koulurakennus on terve ja turvallinen, ympäristö nykyistä ilmiöoppimista
erinomaisesti tukeva ja koulussa voidaan antaa opetusta myös suuremmalle määrälle
oppilaita, jolloin myös yhtenä lakkautusperusteena ollut opettajan pedagoginen
yhteistyö mahdollistuu. Koululla on hyvät iltakäyttömahdollisuudet, joten koulu
palvelee Linjamäen aluetta yhteisötilana, kuten on tähänkin asti tehnyt.
Linjamäen koulun oppilaat ja vanhemmat kuuluu pitää yhdenvertaisena Tuusulan
kunnan muiden esitettyjen yksiköiden (Nahkela, Linjamäki, Tuomala) oppilaiden ja
vanhempien kanssa. Nyt lakkautusuhan alla on näistä kolmesta yksiköstä pelkästään
Linjamäki.
Tuusulan kylien lähikoulujen opetustoimintaa ja yhteisökäyttöä tulee ennemmin
kehittää kuin toimintaa suunnitella lakkautettavan.
Jäsen Keränen kannatti esitystä.
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Koska oli tehty kannatettu esitys, jossa esitettiin päätösehdotukseen lisättävän, että
Linjamäen oppilaiden siirtoa Kellokosken kouluun ei tehdä vaan yksikkö jatkaa
toimintaansa, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen.
Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Palvaksen
esitys lisätään hyte-lautakunnan päätökseen.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Ruotsalainen,
Lahdenperä, Mäkinen, Untamo, Kiuru ja Järvinen Jäsen Palvaksen esitystä kannattivat
jäsenet Palvas, Keränen, Ahola-Leppänen ja Koivumäki.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 6-4. Hyte-lautakunnan päätös
tehtiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 45
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025
TUUDno-2020-2572
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen, Heidi Hagman
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025, hyteltk 17.11.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä on valmisteltu järjestämis- ja
tuottamissuunnitelma 2020-2025, joka on tarkoitus käsitellä kuntayhtymän
yhtymävaltuustossa joulukuussa. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa kuvataan
kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen
periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna.
Suunnitelmassa kuvataan myös järjestäjän ja tuottajan vastuut eri tehtäväalueilla sekä
tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle. Järjestäjän tavoiteasetanta eri osa-
alueilla tarkennetaan järjestämis- ja tuottamissuunnitelman hyväksymisen jälkeen
laadittavassa palvelujärjestelmäsuunnitelmassa. Samalla tarkennetaan
ohjausfoorumien kokonaisuus sekä niiden tehtävät järjestäjän ja tuottajan
toiminnallisia rooleja vasten.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on toiminut sote-palveluiden järjestäjänä ja
tuottajana vuodesta 2019 alkaen. Yhtymävaltuusto päättää yhtymästrategiassa
kuntayhtymän kuntayhtymän toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista
järjestämisvastuulla olevien tehtävien ja sote-palveluiden osalta. Strategiset
painopisteet ja tavoitteet sekä palveluiden raamit ovat määritetty yhtymävaltuuston
hyväksymässä yhtymästrategiassa 2020-2025 ja palvelulupauksessa.
Optimaalisesti organisoidulla ja roolitetulla järjestämis- ja tuottamistoiminnoilla
voidaan ohjata tuottajaverkostoa ja toimintaa kokonaisuuden kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla, mutta jättää samalla palvelutuotannolle riittävästi liikkumavaraa.
Kuntayhtymän jäsenkunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa valmistellusta
järjestämis- ja
tuottamissuunnitelmasta 25.11.2020 mennessä. Tuusulan kunnan lausunnon antaa
Tuusulan kunnanhallitus kokouksessaan 23.11. Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan lausunto järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta nostaa
esiin tuusulalaisten hyvinvointia koskevia huomioita kunnanhallituksen lausunnon
pohjaksi.
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa huomauttaa, että
lausuntoaikataulu on haastava päätöksentekoelinten kokoontumisrytmit huomioiden
eikä mahdollista riittävää perehtymistä tai yhteisiä keskusteluja suunnitelmasta.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta jakaa näkemyksen siitä, että
sosiaali- ja terveydenhuolto on toimintaympäristönä haastava, johtuen muun muassa
erilaisten ilmiöiden monimuotoisuudesta ja palvelutarpeen epätasaisesta
jakautumisesta kunnassa. Lisäksi tämänhetkinen taloustilanne ja mahdollinen
maakuntauudistus tekevät järjestämis- tuottamissuunnitelman laatimisesta
haasteellisen, johtuen muun muassa haastavasta taloudellisten- ja toiminnallisten
vaikutusten arvioinnista sekä talouden seurannasta niin kuntayhtymä - kuin
kuntatasolla ja epätasalaatuisesta tietotuotannosta muun muassa
hajanaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien vuoksi.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää huomiota
seuraaviin järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa esiintyviin kohtiin:
Suunnitelman aikaväli 2020-2025 on liian pitkä, koska vuosiin ajoittuu historian
suurin sote-murros. Jos valtakunnan sote-uudistus toteutuu, tulee
suunnitelmalle tehdä välitarkastelu poliittisen ohjauksen ja rahoituksen
muuttuessa.
Sisäisen tarkastuksen omavalvonnan lisäksi tarvitaan ulkoista valvontaa, esim.
ennalta ilmoittamattomia käyntejä palveluntuottajien luo.
Keusoten ohjausmalleissa tärkeänä nähdään verkosto-ohjauksen kehittämistä
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuntien ja yhteisöjen kanssa alueen
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Suunnitelmassa esitetään, että sote-palveluiden alueellista palvelujen verkostoa
kehitetään siiten, että aiemmin palvelut tuottaneilta kunnilta siirtyneen
hajanaisen ja erilaisista ratkaisuista koostuva palvelujen verkosto kootaan
aiempaa yhtenäisemmäksi asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi eli
tavoitteena on palveluvalikoiman yhdenmukaistaminen ja palveluvalikoiman
tarkastelu alueellisena kokonaisuutena yli kuntarajojen. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunta korostaa, että palveluiden ja palveluverkon
yhtenäistäminen ei palvele tuusulalaisia kunnan hajanaisen rakenteen vuoksi.
Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien tuusulalaisten
hyvän elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä aikavälillä sosiaali- ja
terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken taajamissa. Keskeistä
on kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole
kaikille saavutettavia. Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
hyvinvointierojen ja segregaation pienentäminen on keskeistä. Yhdenvertainen
palvelu ei aina tarkoita täsmälleen samaa palvelua tai kustannuksiltaan
yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista lähtevää palvelua. Tuusula tarvitsee
palveluverkon, joka palvelee asukkaita yhdenvertaisesti asuintaajamasta, iästä,
digitaidoista tai -välineistä riippumatta. Tämä on myös oleellinen asia, kun
tarkastellaan alueen ja kuntien vetovoimaa tai pitovoimaa.
Kuntayhtymän nykyisestä rahoituksesta pääosa muodostuu jäsenkuntien
maksuosuuksista. Kuntien voimakkaasti heikentynyt taloudellinen tilanne
edellyttää sote-menojen kasvun hillitsemistä kuntien alentuneen kantokyvyn
tasolle. Sote-uudistus luo painetta alentaa sote-menoja edelleen merkittävästi
matalammalle rahoitustasolle. Huolena on, että palvelurakenteen
säästötoimenpiteet kohdistuvat kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleviin
ja eniten tukea tarvitseviin kohderyhmiin. Tämänhetkinen tietotuotanto ei tue
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talouden laadintaa ja raportointia järjestäjän tai tuottajan näkökulmasta (muun
muassa potilastietojärjestelmien hajanaisuuden takia), mikä vaikeuttaa
tasalaatuisen seurantatiedon saamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta huomauttaa, että yhdenmukainen potilastietojärjestelmä on
oleellinen tasalaatuisten palveluiden kehittämisen ja tiedon seurannan sekä
tiedolla johtamisen kannalta.
Suunnitelmassa todetaan, että asiakaspalvelun täydentäminen sähköisen
asioinnin palveluilla sekä verkkosivujen kehittäminen kattavaksi niin
kuntayhtymän omien kuin muiden toimijoidenkin palvelujen osalta on keskeinen
osa asiakasohjauksen kehittämistä. Modernin puhelinjärjestelmän tuottamat
mahdollisuudet asiakasohjauksen kehittämiselle on myös tunnistettu.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että on nykyaikaista
kehittää asiakasohjausta sähköisiin toimintamalleihin sekä huomioida
puhelinjärjestelmän mahdollisuudet, mutta huomauttaa, että on oleellista taata
yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen asiakasohjaus kaikille asukkaille
ikään tai käytettäissä oleviin varoihin, taitoihin tai laitteisiin katsomatta. Palvelu
ei saa olla eriarvoistavaa tai jättää heikoimmassa asemassa olevia asukkaita
palvelun ulkopuolelle. Huolena on, että sähköiseen asiointiin siirtyminen
syrjäyttää palveluista suuren osan käyttäjiä ikään katsomatta.
Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan palveluiden kehittämisessä edistämällä
vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten ja
järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää,
että yhteistyötä osallisuuden lisäämisessä ja osallisuuden
vaikuttavuusmittaamisessa tehtäisiin myös kunnan asiantuntijoiden, kehittäjien
ja muiden ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät palvelutuotannon
yhdyspinnalla, etenkin kun kyseessä ovat kokeilujen ja uusien toimintamallien
vakiinnuttaminen käytäntöön.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on huolissaan, että
kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua kuntayhtymän palveluiden
suunnitteluun ja kehittämiseen edistetään liiaksi digitalisaation kautta. Tämä ei
edistä tasapuolista osallistumisen mahdollisuutta erilaisten asukkaiden
keskuudessa.
Kuntayhtymä on määritellyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen neljä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta, joissa painotetaan muun
muassa kansansairauksien ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen
kaventamista sähköinen omahoidon ja asioinnin sekä osallisuuden avulla. Lisäksi
kehitetään viestintää ja HYTE- allianssia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta esittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin
myös yhdyspintatyöskentelyyn, joka tapahtuu kunnan ja keusoten palveluiden
rajapinnalla. Yhdyspintatyöskentely näyttäytyy edelleen pistemäiseltä kaikissa
ikäryhmissä. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä painotetaan
ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista siten, että
sähköinen omahoito ja asiointi ovat sisällytetty tavoitteisiin. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunta haluaa nostaa esille digitaalisten palveluiden
kehittämisen turvallisuusnäkökulman. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunta on huolissaan henkilökohtaisen asiointiavun puutteesta,
mikä tukee heikoimmassa asemassa olevien palveluun hakeutumista.
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Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
antaa lausunnon esityksen mukaisesti ja lähettää sen tiedoksi
kunnanhallitukselle
todeta, että Tuusulan kunnanhallitus antaa Tuusulan kunnan lausunnon
kokouksessaan 23.11.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
muuttaa lauseen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin myös
yhdyspintatyöskentelyyn, joka tapahtuu kunnan ja Keusoten palveluiden
rajapinnalla, lauseeksi: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää,
että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin myös
yhdyspintatyöskentelyyn.
hyväksyä ehdotuksen.
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§ 46
Esitys Tuusulan kunnan liittymisestä Terve Kunta-verkostoon
TUUDno-2020-2683
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Perustelut
Terve Kunta -verkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima
verkosto, joka toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi. Verkoston kokoaa
yhteen niitä kuntia, joissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan
keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.
Vuonna 1996 perustettu verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimintatapoja ja rakenteita niin Suomessa kuin kansainvälisesti osana WHO:n
Healthy Cities-verkostoa. Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan
arviointia.
Terve Kunta -verkosto jakaa tietoa ja oppii yhdessä järjestämällä vuosittain
verkostokokouksia ja avoimia seminaareja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
teemoista, sekä videoneuvotteluita vertaisoppimisen tueksi. Verkosto kehittää, pilotoi
ja levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteitä ja menetelmiä sekä tekee
yhteistyötä mm. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi
verkosto tekee kansainvälistä yhteistyötä WHO European Healthy Cities -verkoston
kanssa.
Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta.
Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain. Verkosto
on maksuton.
Terve Kunta -verkostossa on tällä hetkellä 37 jäsentä, joista 32 on kuntajäsentä, yksi
sairaanhoitopiiri, kolme seutukuntaa ja yksi maakunta. Terve Kunta -verkosto on avoin
kunnille ja kuntayhtymille, jotka täyttävät liittymisen kriteerit.
Liittyessään verkostoon kunta sitoutuu
verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin
toteuttamaan aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tehtävää
kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja
kuntalaisten osallisuutta vahvistamalla
valmistelemaan ja järjestämään Terve Kunta -verkoston kokouksia. Jäsenkunnilla
on myös oikeus käyttää sivuillaan Terve Kunta -verkoston logoa.
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Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hakea Tuusulan kunnan liittymistä kansalliseen Terve Kunta - verkostoon
jäljellä olevalle toimikaudelle 2017-2021 ja että kunta jatkaa verkostossa
myös tulevalla valtuustokaudella
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
hyväksyä ehdotuksen.
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§ 47
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoukset vuonna 2021
TUUDno-2020-2671
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 17.30
26.1.
2.3.
30.3.
27.4.
25.5.
loppuvuoden kokousten ajankohdista päätetään uusien toimielinten
käynnistettyä toimintansa kesällä 2021
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Vanha valtatie, asemakaavamuutos (3625), Hyte-lautakunnan lausunto
TUUDno-2020-2170
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Perustelut
Kuntakehityslautakunta on 7.10.2020 § 102 päättänyt asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta
tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä 22.10.2020 - 20.11.2020.
Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee
Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli.
Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa
Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena yhdessä
Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksessa kaduksi
muutetun Vanhan valtatien kanssa välillä Kellotorin eteläpuoli - Linjatie. Tavoitteena
on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen
reittejä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.
Tiivistelmä asemakaavaselostuksesta
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan
liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään
ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot
erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja
moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja
kaistoilleen. Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kunnallistekniikan
rakentamiskustannuksia n. 600 000 €. Tarvittava maa-alueiden hankinta hoidetaan
kunnan omana työnä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Tuusulan kunta
omistaa osan suunnittelualueesta (n. 30%). Suunnittelualue on myös osittain sekä
valtion omistuksessa että yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kunnan
aloitteesta.
Kaavaratkaisun tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan
liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään
ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot
erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja
moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja
kaistoilleen.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä Vanhan Valtatien
uudistaminen yhtenäisenä alueena on positiivinen asia. Kellokosken keskustan
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liikenneverkon ja kevyenliikenteen reittien parantaminen ja jalankulku-, pyöräily- ja
moottoriajoneuvoliikenteen aiempaa selkeämpi erottaminen toisistaan omille
käytävilleen ja kaistoilleen lisäävät asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää antaa Vanha Valtatie
asemakaavan muutosehdotuksesta (3625) asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 49
Ilmoitus- /muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan
OSBU-tilannekatsaus
Ideoita jätettiin yhteensä 344, joista 200 jätettiin paperilla ja 144 verkossa
Jätettyjen ideoiden määrä jakautui alueittain niin että eniten ideoita jätettiin
Hyrylän alueelle (89 ideaa), koko Tuusulaa koskevia idoita oli 88, Etelä-Tuusulaan
ideoitiin 65 ideaa, Jokelaan 54, Kellokoskelle 28 ja Riihikallioon 21 ideaa.
Suurin osa ideoista kohdistui liikuntaan ja haarrastuksiin (108 ideaa) ja
ympäristöön (103), lapsiin ja nuoriin kohdistuneita ideoita tuli 51. Teemat infra ja
liikenne (38) sekä kulttuuri ja tapahtumat (36) tuottivat suunnilleen saman
verran ideoita. Ikäihmisiin kohdistuneita ideoita oli selvästi vähemmän (9).
Asukkaiden, yhteisöjen ja kunnan asiantuntijoiden yhteiset jatkojalostuspajat
verkossa Zoomissa:
18.11. Jokela (digiopastus)
19.11. Kellokoski (digiopastus)
21.11. Hyrylä (digiopastus)
24.11. Lahela (digiopastus)
25.11. Hyrylä (digiopastus)
26.11. Riihikallio (digiopastus)
Koronakatsaus
Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos 3627
Tuusulan kunta on asettanut tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti
nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.-20.11.2020. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.
Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tarkastella
niiden tulevaa käyttötarkoitusta. Tarkoituksena on tutkia kiinteistöjen kehittämistä
tapauskohtaisesti ja huomioida kunkin kohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Kaavalla
ratkaistaan arvokkaiden rakennusten suojelu.Kaava on ns. mosaiikkikaava, joka
sisältää pieniä yksittäisiä kohteita eri puolilta kuntaa, mutta mahdollistaa niiden
kehittämisen yhtenä prosessina.
Kohteet:
1. Fjällbon asuinrakennus
Fjällbon asuinrakennus sijaitsee Fjällbon puiston laidalla. Rakennus kaavoitetaan
omalle tontilleen irralleen sitä ympäröivästä puistosta. Alueen kaavamääräys
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päivitetään ajantasaiseksi, ja kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuus
lisärakentamiseen. Kaavoituksessa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot.
2. Harjula
Kyseessä on kolmesta kiinteistöstä muodostuva kokonaisuus, jolla sijaitsevat Kievarin
päiväkoti ja teatteri Mesta. Alueen eteläisin Kantakievarin kiinteistö on rakentamaton
ja luonnontilainen. Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alue
kerrostalorakentamiseen yleiskaavaehdotuksen mukaisesti. Kaavoituksen yhteydessä
tutkitaan tarve liikenteellisten ratkaisujen parantamiseksi laajemmalla alueella.
3. Paijalan vanha koulu
Paijalan vanha koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Paijalan nykyisen
koulurakennuksen kanssa. Kaavassa tutkitaan, onko vanhalle koulurakennukselle
mahdollista esittää uutta käyttötarkoitusta haastavan sijaintinsa puitteissa.
Kaavoituksen yhteydessä määritellään rakennuksen suojelumääräykset.
4. Hirsitie
Mattilan päiväkodin entinen tontti sijaitsee Tuusulantien etelälaidalla lähellä Keravan
rajaa. Päiväkodin tontti rajautuu kerrostalo- ja pientaloasutuksen vierelle.
Päiväkotirakennus on purettu. Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa tontti
viereisten kerrostalotonttien mukaisesti kerrostalorakentamiseen.
5. Koppelipelto
Mikkolan päiväkoti on käytöstä poistuva päiväkotirakennus, joka sijaitsee Hyrylän
keskustan länsipuolella. Tavoitteena on osoittaa päiväkodin tontti ympäröivän
rakenteen mukaisesti pientalorakentamista varten. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan
myös mahdollisuudet asuinalueen laajentamiseksi myös leikkikentän alueelle.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä OSBU2021 ja koronatilannekatsaukset tiedoksi
antaako se lausunnon Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan
muutoksesta (3627)
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
merkitä tiedoksi OSBU-tilannekatsauksen ja koronakatsauksen
lausua Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos 3627 seuraavaa:
Koppelipellon kohteessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
mielestä olisi hyvä tutkia mahdollisuutta, että asuinaluetta ei laajennettaisi
leikkikentän alueelle vaan, että kenttä voitaisiin säilyttää lähiliikuntapaikkana
siitäkin huolimatta, että Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka sijaitsee kentän
lähellä.
ilmaista huolensa ja laatia kannanoton Keusoten suunnitelmiin lopettaa
ikäihmisten päivätoiminta nykymuodossaan
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Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kannanotto
Keusoten suunnitelmiin lopettaa ikäihmisten päivätoiminta
nykymuodossaan
Keusoten IKVA-palvelualue on tehnyt esityksen (osana tuottavuusohjelmaa ja
ensi vuoden säästöjä) ikäihmisten päivätoiminnan lopettamisesta
nykymuodossaan ja tilalle mm. Keusoten järjestämänä etäpäivätoimintaa nyt
päivätoiminnassa olevien eniten tukea tarvitsevien kotona asuvien ikääntyvien
osalta. Asiaa on käsitelty Keusoten hallituksessa. Hallituksen keskusteluissa on
esitetty, että kunnat vahvistaisivat ikääntyneiden päivätoimintaa yhdessä
järjestöjen ja Keusoten asiantuntijoiden kanssa, eli päivätoiminta jatkuisi uusissa
toimintamuodoissa.
Keusoten nykyinen päivätoiminta kohdentuu avustettaviin, toimintakyvyltään
heikentyneisiin ikäihmisiin, joita autetaan esim. lääkkeiden otossa,
peseytymisessä ja hoitotoimenpitein. Päivätoiminta on monelle viikon ainoa
sosiaalinen kokoontuminen ja virikkeellinen toiminta. Päivätoiminta nähdään
tärkeänä ja kustannuksiltaan maltillisena hyte-palveluna, joka pitkittää
kalliimpaan hoitoon siirtymistä. Virtuaalinen päivätoiminta ei nähdäksemme
korvaisi nykyistä ikäihmisten päivätoimintaa tai tuottaisi niitä hyötyjä, joita
päivätoiminnan lopetuksella tavoitellaan. Ikäihmisillä ei välttämättä ole tietoja,
taitoja tai laitteita virtuaalipäivätoimintaan osallistumiseen ja toiminnan
yhdenvertaisuus nähdään suurena haasteena. Uhkana nähdään, että
ikäihmisten päivätoiminnan muutokset nopeuttavat ikäihmisten siirtymistä
kalliimman hoidon piiriin.
Kunnissa ikäihmisten kotona asumista tukevat käytännöt vaihtelevat. Tuusulan
kunnan toiminnassa ei ole ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja
merkittävä osa ikäihmisistä jää hyte-näkökulmasta kokonaan ilman kotona
asumisen tukea. Nykytilanteessa ikäihmisten virikkeellistä toimintaa järjestetään
verrattain hyväkuntoisille ikäihmisille Tuusulan seurakunnan ja
eläkeläisyhdistysten/järjestöjen toimesta. Näihin toimintoihin ikäihmiset liikkuvat
omaehtoisesti ja niihin ei liity lääkkeiden jakoa tai antoa, hoivaa tai
sairaanhoidollisia toimenpiteitä.
Päätöksiä Keusoten ikäihmisten päivätoiminnan nykymuotoisen toiminnan
lopettamisesta ei voida toteuttaa ennen kuin asiaa on valmisteltu yhteistyössä
kuntien kanssa, ja asiassa on tehty päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi eri
näkökulmasta. Päätöksiä ei tule tehdä osaoptimoiden Keusoten talouden
näkökulmasta, vaan kuntien ja Keusoten taloutta kokonaisuutena tarkastellen ja
alueen asukkaiden hyvinvointi keskiössä, huolehtien toiminnan
katkeamattomasta jatkuvuudesta.
Yhteistyön tiivistäminen seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa on yksi
selvitettävistä asioista. Uudistamistyö, sen organisointi ja johtaminen, on
tehtävä yhteistyössä Keusoten, kuntien, seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden
yhdyspinnalla. Valmistelussa olevan Keusoten Allianssimallin kautta voidaan
rakentaa kumppanuuksia, mutta se ei poista tarvetta Keusoten ja kuntien
koordinaatiolle asiassa.
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Yhteisenä tavoitteena tulee olla lisätä kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia
ja hyvinvoinnin edellytyksiä ja tehdä sitä tukevia päätöksiä.
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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §46, §47, §48, §49
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

