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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi
Arja Turtiainen ja Mari Vainionpää.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastakiksi valittiin Pekka Koivumäki ja Liisa Palvas.
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§3
Tilannekatsaus Tuusulan työllisyystilanteeseen
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Kellosalmi, Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
jaana.kellosalmi@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.
fi
ohjaamopalvelupäällikkö, kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Työllisyyden kehitys Tuusulassa
Työttömiä työnhakijoita oli Tuusulassa marraskuussa 2020 1880 (marraskuu 2019
1076, kasvu 11/2019-11/2020 75%), mikä on 9,5% työllisestä työvoimasta. Työttömistä
työnhakijoista lomautettuja on 570.
Työttömistä 1077 oli miehiä ja 803 naisia. Heistä pitkäaikaistyöttömiä oli 475. Alle 20-
vuotiaita työttömiä oli 46 ja alle 25-vuotiaita 204. Yli 50 vuotiaita työttömiä oli 808.
Avoimia työpaikkoja oli 188.
Nuorten työllisyyden kehitys, ennusteet ja toimenpiteet
Nuorten työllisyyden kehitys kääntyi keväällä 2020 koronarajoitteiden takia nopeasti
heikommaksi. Kesätöiden osalta tilanne kesällä 2020 oli alueellisesti heikko. Samaan
aikaan kun suuret nuoria aikuisia työllistävät alat ovat olleet sulkujen kohteena, on
oppilaitoksista valmistunut uusia tuoreita ammattilaisia.
Vuoden 2020 aikana nuorten aikuisten tulotaso on THL:n selvityksen mukaan laskenut
muita ikäluokkia rajummin, vanhempien luona asuvien osalta jopa yli 7
prosenttia. Vuoden 2021 alussa tulleet uudet talouden ennusteet näyttävät tilanteen
paranevan nopeammin kansantalouden näkökulmasta, kuin vielä vuoden 2020
syksyllä ajateltiin. Kesätöiden osalta on ennustettu (EK) että vuonna 2021 työpaikkojen
määrässä jäädään vuoden 2016 tasolle, vaikka hieman viime vuotta enemmän
paikkoja tarjolla onkin. Aiemmista talouden ja työmarkkinoiden taantumista johtuen
tiedetään, että nuorten aikuisten osalta positiiviseen kehitykseen mukaan pääseminen
tapahtuu yleensä viiveellä, ja nuoret aikuiset tarvitsevat tähän erityisiä tuen ja avun
malleja.
Ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi esittelee nuorten työllisyyden kehitystä,
ennusteita ja toimenpiteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä nuorten työllisyyden kehityksen, ennusteet ja toimenpiteet tiedoksi.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsi nuorten työllisyyden
kehityksen, ennusteet ja toimenpiteet tiedoksi.
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Ohjaamopalvelupäällikkö esitteli asiaa lautakunnalle.
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§4
Hyrylän Palvelukeskus, asemakaavan muutos, Hyte-lautakunnan lausunto
TUUDno-2019-1502
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615, kartta, hyteltk 26.1.2021
2 Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615, vaikutusten
arviointi, hyte-ltk 26.1.2021
3 Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615,
kaavaselostus, hyte-ltk 26.1.2021
4 Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615,
havainnekuvat, hyte-ltk 26.1.2021
5 Lausuntopyyntö 31.12.2020 Hyrylän palvelukeskus, hyte-ltk 26.1.2021
Perustelut
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 31.12.2020 Hyrylän
palvelukeskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta, kaavasta nro 3615,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausuntoa. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 8.2.2021.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Hyrylän keskusta-aluetta. Hyrylän keskustaan
tavoitellaan liike- ja palvelukeskusta. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää torin,
vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman aluetta sekä kirjaston ja olevien
liikerakennusten kortteleita.
Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen
pohjoisosan korttelin 8007 omistaa yksityiset maanomistajat. Kaavamuutos on tullut
vireille kunnan aloitteesta.
Kaavaratkaisu mahdollistaa palvelukeskuksen korttelin toteuttamisen keskelle Hyrylän
keskustaa. Kaavaluonnosvaiheessa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: ve 1 ”A4” ja ve 2 ”
Kaikilla mausteilla”. Kummassakin vaihtoehdossa varsinaisen
palvelukeskuskortteleiden ympäröivillä alueilla on suurimpina eroina kirjaston
pohjoispuoleisen alueen käyttö joko pintapysäköintialueena tai linja-autoaseman
alueena sekä siinä, yhdistetäänkö palvelukeskuskortteli sen pohjoispuolella olevaan
kortteliin maantasossa vai ei.
Kaava-alueen kehittämisellä ja Hyrylän palvelukeskuksella on myönteisiä vaikutuksia.
Kaavaluonnosvaiheessa laaditut vaihtoehdot lisäävät keskusta-alueen kaupallisten
palveluiden ja toimisto- ja kokoontumistilojen määrää merkittävästi, mutta eivät lisää
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keskustan asukasmäärää. Kaava-alue sijaitsee jo melko vilkkaasti liikennöidyllä
alueella ja on osin jo suurimittakaavaisesti rakennettua ympäristöä.
Kaupunkikuvalliset ominaisuudet muuttuvat olennaisesti kerroskorkeuden osalta, kun
kaavamuutoksella mahdollistetaan viisikerroksinen rakentaminen osaan
palvelukeskuksen korttelia.
Hankkeen kaavatalous on ve 1:ssa +4,2 M€ ja ve 2:ssa +2,7M€. Em. luvut eivät pidä
sisällään palvelukeskuksen korttelin toteuttamiseen liittyviä kuluja, mutta pitävät
sisällään palvelukeskukselle varatun korttelialueen purkamisvaiheen kulut. Em.
lukujen ohella mm. olevien pintapaikkojen korvaaminen ainakin osin rakenteellisilla
paikoilla on merkittävä taloudellinen kysymys.
Tavoitteet
Hyrylän keskustaan tavoitellaan liike- ja palvelukeskusta. Tuusulan kunnan tavoitteena
on kehittää torin, vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman aluetta sekä kirjaston ja
olevien liikerakennusten kortteleita. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää Hyrylän
keskustaan monipuolinen palvelu- ja liikekeskus, asuinrakentamista ja kunnan
käyttöön mm. toimistotiloja. Kunnan ja HOK-Elannon tarkempia tavoitteita on esitetty
myös solmitussa aiesopimuksessa.
Hyrylän keskusta-alueella toimivat Kesko Oyj ja Auratum Kiinteistöt Oy ovat esittäneet
tavoitteekseen kehittää kiinteistöjään omana kokonaisuutenaan tai osana laajempaa
Hyrylän keskustan kehittämishanketta.
Toteuttaa strategian kohtaa 4.7: Keskitämme kunnan kasvun pääasiassa keskusta-
alueille samalla panostaen merkittävästi elinympäristön laatuun
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,0 ha.
Uuden muodostuvan palvelukeskuskorttelin (nro. 8095) rakennusoikeudeksi on
merkitty kummassakin luonnosvaiheessa tutkitussa vaihtoehdossa 15 000 kem2. Sote-
aseman pysäköintialueena toteutuneen korttelialueen 8096 rakennusoikeus pienenee
2000 kem2 nollaan nykyistä käyttöä vastaavaksi. Asuinkerrostalokorttelin
rakennusoikeus on 3500 kem2 lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti. KM-1 -
korttelialueen rakennusoikeus on ve 1:ssä lainvoimaisen asemakaavan mukainen eli
3950+500 kem2. Ve 2:ssa. KM-1:n rakennusoikeus supistuu korttelialueen
supistumisen myötä 500 kem2, mutta ve 2:ssa osa lainvoimaisen asemakaavan KM-1:
stä on liitetty palvelukeskukselle suunniteltuun C-4 -korttelialueeseen.
Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen esittelee Hyrylän palvelukeskushankkeen
asemakaavan muutosluonnosta.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
keskustella Hyrylän palvelukeskuksen suunnitelmista ja laatia lausunnon.
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Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
keskustella Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta
antaa keskustelun pohjalta seuraavan lausunnon
Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615,
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta on lausunut Hyrylän
palvelukeskuksesta 21.1.2020, että liike- ja palvelukeskuksessa sekä sen alueella
tulee säilyttää torimaisuus. Palvelukeskuksen yhteyteen tulee sijoittaa
monimuotoiset, helposti saavutettavat yhteisötilat, jotka mahdollistavat erilaisen
käytön elinkaariajattelun (eri-ikäiset ja eri elämäntilanteessa olevat asukkaat)
mukaisesti. Lautakunnan mielestä matalan kynnyksen asiointipaikka tulisi
sijoittaa kauppakeskuksen yhteyteen, mieluiten katutasolle, ja asiointipisteessä
tulisi olla mahdollista saada esim. neuvontaa ja rokotuksia ilman ajanvarausta.
Edellisessä lausunnossaan lautakunta huomioi myös, että tulevaisuudessa työ ja
työskentelytavat tulevat muuttumaan, minkä vuoksi kunnantalon tiloihin ei
tarvita suunniteltua tilamäärää. Valtuustosali tai muu kokoontumispaikka
kuitenkin tarvitaan. Lautakunta pitää edelleen näitä asioita tärkeänä kaavan
jatkovalmistelussa.
Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan muutosluonnoksessa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunta kiinnittää huomiota esteettömyyteen ja
palveluiden saavutettavuuteen, alueen viihtyisyyteen, laadukkaaseen
kaupunkitilaan ja taideohjelman toteutukseen, pysäköintiin ja
liikenneturvallisuuteen sekä riittävään ennakkovaikutusten arviointiin kunnan
eva-mallin mukaisesti.
Vaihtoehdossa 2 suunniteltu aukio elävöittää aluetta ja mahdollistaa erilaisten
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen ja ajanvieton ulkotilassa (mm.
penkkejä, roskiksia jne.). Alueen vehreys tulisi huomioida jo
suunnitteluvaiheessa, jotta se tukisi alueen viihtyisyyttä ja elävyyttä. Matalan
kynnyksen asiointipaikan eli Tuusinfon tilat tulee sijoittaa palvelukeskukseen
siten että palvelut ovat asukkaiden helposti saavutettavissa, mieluiten
katutasossa. Myös muunlaista neuvontaa varten tarvitaan tilat
palvelukeskuksesta. Palvelukeskuksen tulee myös tarjota mahdollisuuksia eri-
ikäisten tuusulalaisten kohtaamisille. Esim. mahdollista nuorisotilaa voi käyttää
ikäihmisten ja pikkulapsiperheiden kohtaamispaikkana päiväsaikaan nuorison
ollessa koulussa. Lautakunta pitää tärkeänä, että laadukas kaupunkitila ja
taideohjelma huomioidaan suunnitelmissa esimerkiksi hyödyntämällä
rakennuksen seinät taiteelle/taidevitriinien käyttöön. Myös kattopinta-alan
hyödyntämistä esim. viherrakentamiseen tulisi selvittää ja mahdollisuuksien
mukaan toteuttaa.
Pysäköintiin ja liikenteen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Pintapysäköinti on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi ja suosittava

Tuusulan kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta

Pöytäkirja

1/2021

11 (19)

26.01.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

pysäköintipaikkojen sijoittamista maan alle. Terveysaseman pysäköintipaikat
tulee säilyttää, sillä pysäköintipaikkojen sijainti mahdollisimman lähellä
terveysasemaa helpottaa terveysasemalla asioivien liikkumista.
Kevyenliikenteen teiden ylityspaikat ja alueen yleinen julkinen kunnossapito
tulee huomioida suunnittelussa niin, että esimerkiksi lumenajopaikat
pintapysäköintipaikoilta ja toriaukiolta on suunniteltu etukäteen.
Suunniteltaessa palvelukeskusta ja sen ympäristöä tulee esteettömyyteen
kiinnittää huomiota. Ympäristön ja palvelukeskuksen sisätilojen tulee olla
esteettömiä ja palvelujen helposti saavutettavia. Taksiasema tulisi sijoittaa
mahdollisimman lähelle palvelukeskusta ja terveysasemaa, jolloin asiointi
kyseisissä toimipisteissä helpottuu taksia kulkuvälineenään käyttävillä. Takseilla
tulisi olla myös mahdollisuus pysäköidä palvelukeskuksen sisäänkäynnin
läheisyyteen ja inva-pysäköinti tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle
sisäänkäyntejä. Palvelukeskuksesta tulee olla lyhyt ja helppokulkuinen siirtymä
joukkoliikenteen äärelle ympärivuotinen saavutettavuus ja esteettömyys
huomioiden, sijaitsi linja-autoasema nykyisellä paikallaan tai ei.
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§5
Lahelan monitoimikampus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hyte-ltk lausunto
TUUDno-2020-2937
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 OAS lausuntopyyntö Lahelan monitoimikampus 3542, hyte-ltk 26.1.2021
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lahelan monitoimikampus asemakaava nro
3542, hyte-ltk 26.1.2021
Perustelut
Kuntakehityslautakunnan ilmoituksella 16.12.2020 on päätetty asettaa osallistumis-
ja arviointisuunnitelman MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä hyte-
lautakunnan lausunnon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.1. -
11.2.2021 ja lausunnot tulee toimittaa 11.2.2021 mennessä.
Tavoitteet
Uuden monitoimikampuksen suunnittelu Lahelanpellon alueella käynnistyy.
Kaavatyössä tutkitaan kunnan maalle sijoittuvan monitoimikampuksen, joka sisältää
yhtenäiskoulun, päiväkodin, esiopetuksen sekä harraste- ja vapaa-ajan toimintaa sekä
siihen liittyvien piha-alueiden sijoittuminen Lahelanpellon alueelle sekä
liikenneyhteydet monitoimikampukselle. Kaavatyö mahdollistaa uuden
palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen.
Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän ydinkeskustan länsipuolelle, Lahelanpelto II ja
Hämeentien väliselle alueelle. Etäisyys Hyrylän keskustaan on noin 2 kilometriä
(linnuntietä), nykyisen tieverkoston kautta noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on
pääosin rakenta-maton ja käsittää viljelyskäytössä olevia peltoalueita sekä
talousmetsää. Lahelanpellon keskellä sijaitsee muutama talouskeskus ja
asuinpientaloja sekä Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo. Alustava
suunnittelualue käsittää osaa Lahelanpelto II asuinalu-eesta, mutta pääosin alue on
asemakaavoittamaton. Lahelanpelto II alueen kunnallistekninen- ja katuverkosto on
toteutettu ja asuinrakentaminen on käynnistymässä.
Tuusulan kunnan tavoitteena on osoittaa alueita uudenlaisen oppimisympäristön
mukaisille monitoimikampuksille, taata riittävät virkistysalueet, –reitit ja suojeltavien
arvojen säilyminen sekä tutkia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut
suunnittelualueella.
Suunnittelun taustaa
Asemakaavatyö on osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaista
kunnan kouluverkon toteuttamista. Lahelan monitoimikampus (aikaisemmin nimetty
Lahelanpelto III) on kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2021-2025 merkitty
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kaavoituksen kärkihankkeeksi. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmisteluun
panostetaan ensisijaisesti.
Suunnittelualue on suurelta osin rakentamaton. Alueen keskellä on asuinkeskittymä,
talouskeskuksia ja asuinpientaloja. Rakentamaton alue on viljelyksessä olevaa peltoa
ja talousmetsää, osa Tuusulanjoen reuna-aluetta. Tieverkkona alueen rakennetuille
kiinteistöille toimii Lähteentie ja rakentamattomalle alueelle Lahelanorsi. Lähialueella
sijaitsee myös Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo.
Suunnittelualueen pellot ja metsät ovat kunnan omistuksessa, vedenottamo alue
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton omistuksessa. Muilta osin alueet ovat
yksityisessä omistuksessa.
Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan
perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien
kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
keskustella osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja laatia lausunnon.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
laatia lausunnon Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Lahelan monitoimikampus, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
asemakaava nro 3542,
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto
Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
lausuessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää
erityisesti huomiota alueen liikennejärjestelyihin sekä monitoimikampuksen
tilojen yhteiskäyttöön.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää kampuksen sijainniksi
pohjoista sijaintivaihtoehtoa. Lahelan monitoimitalon yhteyteen sopisi pitkään
suunnitellun tieyhteyden (Lahelan Orsi) toteuttaminen Lahelasta Hyrylään ennen
kampuksen rakentamisen aloittamista. Tällöin liikenteen määrät jo
rakennusvaiheessa jakautuisivat.
On tärkeää, että monitoimikampukseen pääsee kulkemaan hyvin paitsi omalla
autolla myös kävellen, pyöräillen sekä julkisilla kulkuneuvoilla.
Kevyenliikenteenväylät tulee olla rakennettu niin, että liikkuminen on sujuvaa ja
turvallista, myös saattoliikenteen määrä ja sen turvallisuuden takaaminen
kampuksen alueella tulee huomioida suunnitelmissa. Alueella sijaitsee
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ulkoilureitistöä ja suunnitelmissa tulisikin huomioida, että jatkossa alueelta
toiselle pääsee helposti siirtymään ulkoilureiteille.
Monitoimikampuksesta tulee toteutuessaan koko yhteisön tila, ei vain lasten ja
nuorten palveluiden tila. Monitoimitiloja suunniteltaessa tulee huomioida niiden
eri käyttötarkoitukset, käyttäjäryhmät ja esteettömyys. Tilojen suunnittelussa on
otettava huomioon, että ne olisivat mahdollisimman laajasti eri ikäryhmien ja
yhdistysten käytössä. Tiloissa voisi olla mahdollista toteuttaa esim. erilaisia sote-
palveluiden lähipalveluita tai kiertäviä palveluita sekä
kokoontumismahdollisuuksia myös päiväsaikaan esim. ikäihmisille tai
pikkulapsiperheille.
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§6
Tuusulan hyvinvointikertomus 2017-2021
TUUDno-2021-125
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Kunnan laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudesta 2017-2021
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun,
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se 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. Tämä
tehdään koostamalla kunnan toimintaa ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat.
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä, jolla
turvataan kunnan elinvoimaisuus. Kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat suuret
muutokset haastavat kunnat sekä laajemmin julkisen hallinnon uudistumaan sekä
uudistamaan toimintatapoja. Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa ja kertoo kunnan
tulevaisuuden tavoitetilasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tulee olla
kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Ennakoinnilla on
yhä suurempi merkitys toimintaympäristön muutoksessa.
Tuusulassa valtuustokautta 2017-2021 kuvaavan laajan hyvinvointikertomuksen
laadinta aloitetaan kevään 2021 aikana. Hyvinvointikertomuksen luonnos tuodaan
luottamuselinten käsittelyyn ja lausuttavaksi toukokuussa ja hyväksymiskäsittelyyn elo-
syyskuussa 2021. Hyvinvointikertomuksen runko muodostuu hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden seurannasta sekä THLn määrittämän hyvinvointikertomuksen
minimitietosisällön indikaattoreiden seurannasta. Hyvinvointikertomusta tehdessä
tarkastellaan myös koronaepidemian aiheuttamia alueellisia vaikutuksia arkielämään,
hyvinvointiin ja palveluiden käyttöön.
Kunnan laatimaa hyvinvointikertomusta täydentää Keusoten kokoama
hyvinvointikertomus alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta ja
hyvinvoinnin indikaattoreista. Alueellisen hyvinvointikertomuksen on määrä valmistua
kevään 2021 aikana.
Koronan vaikutukset arkielämään ja hyvinvointiin FinSote-tutkimuksen valossa
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THL:n joka toinen vuosi toteuttaman FinSote-kyselytutkimuksen alustavat tulokset
vuoden 2020 osalta ovat valmistuneet. Kyselyn tuloksissa Keusote-alueen kuntia
käsitellään kokonaisuutena. Kuntakohtaisia erillisotoksia ei toteutettu kustannussyistä.
Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten avulla seurataan väestön
hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain.
Tutkimus tuottaa myös seuranta- ja arviointitietoa väestön palvelutarpeiden
tyydyttymisestä sekä väestön näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. FinSote-
tutkimus tuottaa tärkeän osan sote-uudistuksen seurantaan ja arviointiin tarvittavista
tiedoista, mahdollistaa maakuntien keskinäisen vertailun sekä vertailun koko maan
tilanteeseen sekä vastaa väestön koettua hyvinvointia, palvelujen tarvetta ja käyttöä
koskeviin kysymyksiin, joihin muut aineistot ja rekisterit eivät tuota tietoa.
FinSote-tutkimuksen kysymyspatteristoon lisättiin syksyllä 2020 osio, jossa selvitettiin
koronaepidemian vaikutuksia arkielämään ja palveluiden käyttöön. Kyselyyn vastaajat
olivat 20 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Yläikärajaa ei ollut.
Julkaistut tulokset perustuvat marraskuun loppuun mennessä saatuihin 16 600
vastaukseen.
Syksyn 2020 aikana kerätyistä FinSote-kyselyn tuloksista ilmenee, että
koronaepidemian ja -rajoitusten vaikutukset väestön hyvinvointiin ja palveluihin
vaihtelevat selvästi eri puolilla Suomea. Hyvinvointialueiden välillä on havaittavissa
selkeitä eroja siinä, miten hoitokäyntejä on siirretty tai peruttu, miten epidemia on
heikentänyt väestön taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja miten epidemia on
vaikuttanut elintapoihin.
Koronaepidemian vaikutukset lääkärikäynteihin
Vaikutukset lääkärikäynteihin ja arkielämään korostuvat Uudenmaan alueella, jossa
koronaepidemia on ollut vakavin. Itä-Uudellamaalla joka kolmas hoitokäynti lääkärillä
tai hoitajalla ei ole toteutunut suunnitellusti maaliskuun 2020 alun jälkeen, kun
vastaava luku koko maassa on 22 prosenttia. Keski-Uudellamaalla toteutumattomat
lääkäri-/hoitajakäynnit ovat koko Suomen tasolla. Peruuntuneita tai siirtyneitä
käyntejä raportoi myös joka neljäs 55 vuotta täyttänyt Helsingistä, Vantaa-Keravalta ja
Länsi-Uudeltamaalta. Vähiten muutoksia suunniteltuihin hoitokäynteihin raportoitiin
Pohjois-Pohjanmaalta, jossa luku on noin 15 prosenttia.
Taloudellinen tilanne on heikentynyt
Tulosten mukaan joka viides 20−74-vuotiaista kokee, että koronaepidemia on
heikentänyt taloudellista tilannetta vähintään jonkin verran. Taloudelliset vaikutukset
eivät rajaudu vain pahimmalle epidemia-alueelle pääkaupunkiseudulle, vaan myös
Varsinais-Suomessa ja Lapissa taloudellisen tilanteen heikentyminen on hieman
yleisempää kuin maassa keskimäärin. Keski-Uusimaalla (22,6%) koronan vaikutukset
taloudelliseen tilanteeseen ovat hieman suuremmat kuin koko maassa (21,4%)
Yksinäisyys lisääntynyt koko maassa
Sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen ja yksinäisyyden kokemuksen
lisääntyminen näkyy kaikkialla Suomessa. Eniten yksinäisyys on kuitenkin lisääntynyt
Helsingissä, missä noin 44 prosenttia vastaajista kokee yksinäisyyden lisääntyneen,
mikä on selkeästi suurempi osuus kuin koko maassa (32 %). Keski-Uudellamaalla
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32,9% koki yksinäisyyden lisääntyneen. Vastaavasti etätyön lisääntymisessä on suuret
alue-erot: helsinkiläisistä etätyötä koronaepidemian aikana on lisännyt keskimäärin 74
prosenttia, kun vastaava osuus koko maassa on 48 prosenttia ja Keski-Uudellamaalla
52,1%.
Liikunta vähentynyt erityisesti yli 80-vuotiailla
Keski-Uusimaalla viidennes ilmoitti liikunnan vähentyneen koronaepidemian vuoksi.
Koko maan arvo on 21,6%. Vastaavasti 16,4% keski-uusimaalaisista ilmoitti liikunnan
lisääntyneen epidemian aikana.
Ikääntyneistä erityisesti yli 80-vuotiaat ovat vähentäneet päivittäistä liikuntaa
koronaepidemian vuoksi. Vaikka sosiaaliset rajoitukset koskivat myös 70–80-vuotiaita,
he pystyivät todennäköisesti helpommin ulkoilemaan tavanomaiseen tapaan. Lyhytkin
tauko liikunnassa voi alentaa toimintakykyä, vaikeuttaa arjessa selviytymistä ja lisätä
avuntarvetta. Toisaalta noin 10 prosentilla yli 80-vuotiaista liikunta oli jopa lisääntynyt,
mikä kertoo, että osalla iäkkäistä on ollut voimavaroja reagoida muuttuneeseen
tilanteeseen.
Erityisesti toimintarajoitteisten ihmisten hyvinvointi heikentynyt
Monet hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat yleisempiä toimintarajoitteisilla ihmisillä
verrattuna muuhun väestöön. Koronaepidemia ja sen rajoitustoimet ovat entisestään
heikentäneet heidän tilannettaan.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi
hyvinvointikertomuksen laadinnan aikataulun
Finsote-tutkimuksen alustavat tulokset koronapandemian vaikutuksista
hyvinvointiin ja palveluiden käyttöön.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti merkitä tiedokseen
hyvinvointikertomuksen laadinnan aikataulun
Finsote-tutkimuksen alustavat tulokset koronapandemian vaikutuksista
hyvinvointiin ja palveluiden käyttöön.
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§7
Ilmoitus- /muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Osallistuvan budjetoinnin tilannekatsaus
Osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnistynyt ja se jatkuu 31.1.2021 saakka.
Osbuauto kiersi eripuolilla Tuusulaa 12.-17.1. Kiertueen aikana tehtiin osallistuvaa
budjetointia näkyväksi ja mahdollistettiin äänestäminen paikan päällä. Tuusinfossa on
mahdollisuus äänestää Tuusinfon aukioloaikoina. Äänestyksen päätyttyä tulokset
julkaistaan helmikuun alussa ja projektien toteutus alkaa.
Koronatilannekatsaus
Tuusulan ajankohtainen korona-tilanne esitellään kokouksessa.
Ruoka-aputoiminnan kehittäminen Tuusulassa
Tuusulan ja Järvenpään alueen monimuotoista ruoka-aputoimintaa halutaan kehittää
ja tukea ja asian tiimoilta on käynnistynyt kehittämisprojekti Osallistava yhteisö -
hankeen alla. Ruoka-aputoimintaa yhdessä kehittämällä halutaan parantaa ruoan
saatavuutta ja monipuolisuutta sekä vapauttaa ruoka-apua jakavilta tahoilta
voimavaroja kohtaavan työn tekemiseen. Yhteistä mallia työstetään työpajoissa, joissa
pohditaan miten ruoka-aputoimijoiden verkosto voisi toisiaan tukien kohdata erilaisia
avuntarpeita jatkossa, esim. avuntarpeen kasvaessa tai hävikin saatavuuden
vaihdellessa. Toimivat logistiset ratkaisut palvelevat ruokaa tarjoavia tahoja ja sitä
kautta apua tarvitsevia. Mallia kehitetään viiden työpajan sarjassa 12.1.-9.3.2021 ja
Tuusulan kunta on mukana kehitystyössä. Työn myötä tulee ajankohtaiseksi myös
määrittää kunnan rooli ruoka-aputoiminnan kentällä.
Ohje luottamushenkilöille – tiedonsaantioikeus, tietosuoja, tietojen julkisuus ja
salassapito ja sosiaalinen media
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä muut asiat tiedoksi.
Päätös
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§4, §5, §6
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

