
} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

} Sivu 0

Tuusulan kunnan
turvallisuussuunnitelma
Turvallisuustilanne, tavoitteet ja kehittäminen

vuosille 2016-2017 }



} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

} Sivu 1

TUUSULAN KUNNAN
TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TURVALLISUUSTILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN



} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

} Sivu 0

SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHE ..................................................................................................................................... 2

TUUSULAN TURVALLISUUSTYÖ PERUSTUU HALLITUKSEN OHJELMAAN ....................................... 3

TUUSULALLA NELJÄ PAINOPISTETTÄ ............................................................................................. 3

LIIKENNETURVALLISUUS.......................................................................................................... 3

SYRJÄYTYMISEN JA PÄIHDEHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY ............................................................ 4

RIKOSTORJUNTA .................................................................................................................... 4

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS ............................................................................................... 4

TUUSULAN KUNNAN TURVALLISUUSTILANNE, ARJEN TURVALLISUUS.......................................... 6

TURVALLISUUS POLIISITOIMINNAN NÄKÖKULMASTA ........................................................................ 6

TURVALLISUUS PELASTUSLAITOKSEN NÄKÖKULMASTA.................................................................... 9

TURVALLISUUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN NÄKÖKULMASTA ............................................. 10

TURVALLISTA TUUSULAA TEKEMÄSSÄ ...................................................................................... 12

SPR:N ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ .......................................................................................... 12

SEURAKUNNAN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ ............................................................................. 13

TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA SEURANTA .................................................. 14

LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN TAVOITETAULUKKO ...................................................... 14

SYRJÄYTYMISEN JA PÄIHDEHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISYN TAVOITETAULUKKO................................ 15

RIKOSTEN TORJUNNAN TAVOITETAULUKKO ................................................................................. 16

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUDEN TAVOITETAULUKKO.................................................................. 17

SEURANTA .............................................................................................................................. 17

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ SUUNNITELMIA JA OHJELMIA....................................................... 18

LÄHTEET ................................................................................................................................... 18

LIITTEET.................................................................................................................................... 18

KUVALUETTELO ........................................................................................................................ 18

TAULUKKO- JA KAAVIOLUETTELO.............................................................................................. 19



} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

} Sivu 2

ESIPUHE

Tuusulan kunnassa on kuntalaisten
turvallisuuden eteen tehty paljon työtä eri
hankkeissa ja suunnitelmissa, jotta Tuusula
saadaan entistä turvallisemmaksi kaikkien
kuntalaisten näkökulmasta.

Tässä turvallisuussuunnitelmassa esitellään
kunnan nykyistä turvallisuustilannetta, eri
toimijoiden turvallisuustyötä kunnan
turvallisuuden parantamiseksi, sekä uusia
kuntalaisen arkea turvaavia
toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelma on
voimassa vuodet 2016-2017.

Kunta selvitti kesällä 2015 Tuusulan turvallisuutta
ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta
kuntalaiskyselyllä, johon saatiin yli 400 vastausta.
Tämän lisäksi kysyttiin kunnan kylätoimikuntien ja
kehittämistoimikuntien näkemyksiä
turvallisuustilanteesta. Turvallisuussuunnitelmaa
laadittiin työkokouksissa kunnan henkilöstön ja
viranomaisten sekä yhteistyötahojen kanssa
pohjautuen kyselymateriaaliin sekä
tilastotietoihin.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne syntyvät
monen asian yhteisvaikutuksesta, ja monen
toimijan yhteistyön tuloksena. Panoksensa ja
arvokkaan näkemyksensä ovat antaneet
yksittäiset kuntalaiset, kehittämistoimikunnat,
kunnan eri toimijat, sekä viranomaiset ja yhteisöt.

Kaava 1 Turvallisuussuunnitelma on syntynyt
kuntalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä.

Kiitos kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa
kekoon ja edesauttaneet tämän suunnitelman
syntymisessä!

Turvallisuuspäällikkö,

Erkki Vähämäki

kuntalaiset

yhteisöt

viranomaiset

Kuva 1 Yleinen turvallisuus arvioitiin kuntalaiskyselyssä
Tuusulassa hyväksi.

Kunnanjohtaja,

Hannu Joensivu
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TUUSULAN TURVALLISUUSTYÖ
PERUSTUU HALLITUKSEN
OHJELMAAN

Tuusulan turvallisuustyössä seurataan Suomen
hallituksen Turvallisempi huominen -ohjelmaa,
josta on poimittu kunnassa tärkeimmät
seurattavat ja kehitettävät asiat. Turvallisempi
huominen -ohjelmassa esitetyt valtakunnalliset
yläotsikkotasoiset toimenpiteet ovat:

· Lisätään turvallisuuden tunnetta
· Lisätään liikkumisen turvallisuutta
· Varmistetaan nuorille turvallinen

kasvuympäristö
· Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö
· Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille
· Parannetaan julkisten tilojen turvallisuutta ja

viihtyisyyttä
· Parannetaan rakennetun ympäristön

turvallisuutta
· Varmistetaan työtään tekevien ihmisten

turvallisuus
· Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta ja

yritysten häiriötöntä toimintaa
· Vähennetään vakavaa väkivaltaa ja sen

uhkaa
· Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia

turvallisuusongelmia
· Parannetaan rikoksen uhrin palveluja ja

rikoksen tekijän tukea
· Ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvia

väkivaltaisia tekoja
· Kehitetään ennalta ehkäisevän

turvallisuustyön tuloksia mittaavia
indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten
kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen

· Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus
turvallisuus- ja hälytystehtäviin.

Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelmalla
tähdätään siihen, että Suomi olisi Euroopan
turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät
kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja
oikeudenmukaisena.

TUUSULALLA NELJÄ
PAINOPISTETTÄ

Tuusulassa on määritelty neljä painopistettä
turvallisuustyölle. Ne ovat

· liikenneturvallisuus
· syrjäytymisen ja päihdehaittojen

ennaltaehkäisy
· rikostorjunta ja
· oppilaitosten turvallisuus

LIIKENNETURVALLISUUS

Kunnalle on laadittu oma Tuusulan
liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, jossa on
seikkaperäisiä toimia turvallisuuden
parantamiseen. Tuusulan
liikenneturvallisuussuunnitelma on julkaistu
Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa
numerolla Raportteja 88/2013.

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitel-
man tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella
tavalla nykyistä vastuullisempaa ja
turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria –
turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön
kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja.

Suunnitelmaan on kirjattu kaksitasoinen visio,
joka toisaalta tähtää liikenneonnettomuuksien
määrän merkittävään vähentämiseen, toisaalta
nykyistä kestävämpiin liikkumisvalintoihin ja
arkiliikunnan määrän lisäämiseen. Tavoitteet
kytkeytyvät toisiinsa, sillä kävelyä, pyöräilyä ja
joukkoliikennettä edistäen parannetaan myös
liikkumisympäristöjen turvallisuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelmassa
esitetään laaja joukko toimenpiteitä ja
toimintavinkkejä, joiden toteuttamiseksi tarvitaan
niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyötä. Suunnitelma sisältää
toimenpide-ehdotuksia koskien
liikennekasvatusta, liikenneympäristön
parantamista, liikenteen valvontaa, maankäytön
suunnitteluperiaatteita ja eri toimijoiden välistä
yhteistyötä.
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Kuva 2 Liikenteen turvallisuuden lisäämisessä tarvitaan
viranomaisten lisäksi myös yksityisten tahojen ja
kolmannen sektorin panosta. Kuvalähde: Itä-Uudenmaan
poliisi

Liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen
vähentää inhimillistä kärsimystä sekä tuo
kunnalle kustannussäästöjä:
Liikenneonnettomuuksista aiheutuu vuosittain
Tuusulan kunnalle laskennallisesti yli viiden
miljoonan euron kustannukset.

Koettu liikenneturvallisuuden parantuminen
vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin,
elinympäristöjen viihtyisyyteen ja
liikkumisvalintoihin.

SYRJÄYTYMISEN JA
PÄIHDEHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY

Työttömyys koskettaa nykyisellään yhä useampia
perheitä, ja nuorisotyöttömyys on lisääntynyt
Tuusulassakin. Pitkäaikaistyöttömiä on työttömistä
noin kolmannes.

Työttömyys saattaa johtaa taloudellisten
resurssien puutteessa syrjäytymiseen ja
mielenterveysongelmiin, joten työttömyys-
lukujen seuranta ja niihin reagoiminen ovat
hyvin tärkeitä toimia.

Kunnan, järjestöjen ja seurakunnan työ
vapaaehtoistoimijoineen on syrjäytymisen

ehkäisemisessä avainasemassa. Uusia
toimintatapoja tarvitaan, jotta tuleviin haasteisiin,
esim. turvapaikan saaneiden onnistuneeseen
kotouttamiseen, saadaan vastattua Tuusulassa.
Kunta on sitoutunut valtuuston päätöksellä
kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen ja
kotouttamiseen ajanjaksolla 2016–2017, joten
myös kotouttamissuunnitelmat on päivitetty.

Arkiliikunnan edistämisen kautta saavutettavissa
olevat hyödyt ovat myös suuret. Kansainvälisten
tutkimusten mukaan liikkumattomuuden
yleistymisen kielteiset terveysvaikutukset
vastaavat jopa tupakan tai alkoholin
haittavaikutuksia.

RIKOSTORJUNTA

Kunta voi edesauttaa rikostorjunnassa
ennaltaehkäisevien ratkaisujen käyttöönotolla,
suunnittelulla sekä valistuksella. Tätä työtä
tehdään kunnan kaikilla toimialoilla yhteistyössä
poliisin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Kunnan
tiloissa on käytössä laajalti kamera- ja
rikosvalvontaa.

Rikostorjunnan toimenpidetaulukkoon on nostettu
turvallisuuskyselyssä ja kuntalaisten
huolenaiheissa esiin tulleita asioita.
Toimenpidetaulukot esitellään edempänä tässä
suunnitelmassa.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS

Koulun turvallisuudesta vastaa rehtori. Avuksi
koulun turvallisuustyöhön on otettu jokaiselle
koululle oma turvallisuusvastaava. Tämän lisäksi
rehtorin apuna on opettajista koottu
turvallisuusryhmä.

Turvallisuusvastaava huolehtii siitä, että koulun
turvallisuussuunnitelma on päivitetty ajan tasalle,
ja siitä on tiedotettu henkilökuntaa. Rehtori,
yhdessä turvallisuusvastaavan ja
turvallisuusryhmän kanssa, suunnittelee
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pelastusharjoitukset sekä ensiapukoulutukset.
Koulujen turvallisuussuunnitelmat siirretään
kevään 2016 aikana sähköiseen
pelastussuunnitelmaportaaliin (PELSU:n). Tällä
muutoksella pyritään parantamaan
turvallisuussuunnitelmien luettavuutta.

Koulujen turvallisuutta, ulkoista ja sisäistä uhkaa
vastaan, on pyritty parantamaan videovalvonnan
avulla. Ensisijaisena tavoitteena tällä on ollut
ilkivallan vähentäminen.
Videovalvontajärjestelmiä on asennettu kouluihin
yleensä perusparannuksen ja uudisrakentamisen
yhteydessä. Lisäksi uusimpiin kouluihin on lisätty
ovien hätälukitusjärjestelmä yhdellä napin
painalluksella tapahtuvaksi.

Koulujen turvallisuuden tunne syntyy siitä,
millainen ilmapiiri oppilaiden ja henkilökunnan
välillä on syntynyt. Ennaltaehkäisevä toiminta on
tärkeintä turvallisuustyötä. Lähes kaikki Suomen
kouluista toteuttavat KIVA-ohjelmaa (kiusaamista
vastustava), jolla pyritään ehkäisemään
kiusaamista ja sen aiheuttamia lieveilmiöitä.
Tämän lisäksi yläkouluissa on TUKI-
oppilastoimintaa ja alemmilla luokilla
kummiluokkatoimintaa. Oppilaskuntatoiminta
oppilaiden viihtyisyyden parantamiseksi on myös
vakiintunutta toimintaa kaikilla luokka-asteilla.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön
1.8.2016. Sen suurimpana tavoitteena on
oppilaan osallisuuden ja sitä kautta
opiskelumotivaation lisääminen koulutyössä.
Näiden asioiden toteutuessa, sekä viihtyisyyden
lisääntyessä, koulu koetaan entistä
turvallisemmaksi paikaksi työskennellä.

Kuva 4 Tutkimustulosten mukaan KiVa Koulu -ohjelma
vähentää kiusaamista merkittävästi samalla, kun se muun
muassa lisää kouluviihtyvyyttä ja -motivaatiota sekä
vähentää masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta.

Kuva 3 Poliisin käynnit koulussa ovat luonnollinen tapa
edistää turvallisuutta kouluissa. Poliisin vieraillessa
luokissa voidaan keskustella lapsia ja nuoria
askarruttavista kysymyksistä ja lujittaa heidän
luottamustaan poliisiin ja koko yhteiskuntaan. Kuvalähde:
Itä-Uudenmaan poliisi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Masennus
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TUUSULAN KUNNAN
TURVALLISUUSTILANNE, ARJEN
TURVALLISUUS

Kunnan arjen turvallisuudesta saadaan
muodostettua yleiskäsitys, kun tarkastellaan
paikallisen poliisin, sosiaali- ja terveyspalveluiden
ja pelastuslaitoksen toimintaa ja tilastoja. Tuusula
on monellakin mittarilla keskivertoinen kunta,
jossa kuntalaiset elävät keskivertaista turvallista
elämää. Ikäryhmistä nuorten elämässä kuitenkin
tapahtuu paljon elämänmuutoksia ja heidän
hyvinvointiinsa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

TURVALLISUUS POLIISITOIMINNAN
NÄKÖKULMASTA

Viimeisin poliisipiirien yhdistäminen tapahtui
vuoden 2014 alusta, kun Itä-Uudenmaan
poliisilaitos ja Keski-Uudenmaan poliisilaitos
yhdistyivät. Tuusulan kunta on nyt yksi Itä-
Uudenmaan poliisilaitoksen 15 kaupungista ja
kunnasta. Koko Itä-Uudenmaan poliisipiirin
alueella on tällä hetkellä yli 520 000 asukasta.
Näistä hieman alle 40 000 asukasta asuu
Tuusulan kunnan alueella.

POLIISIPARTION
TOIMINTAVALMIUSAIKA

Tuusulan kunta kuuluu poliisitoiminnallisesti
Järvenpää-Hyvinkää kenttäjohtoalueeseen.
Turvallisuuden tunteen kannalta tärkeässä
asemassa on poliisipartioiden kiireellisten
hälytystehtävien toimintavalmiusaika, joka
Tuusulan kunnan alueella on keskiarvoltaan 8,3
minuuttia hälytystehtävän saamisesta. Poliisin
saatavuus paikalle kiireellisissä tilanteissa on
Tuusulassa valtakunnallisesti mitattuna hyvällä
tasolla, vaikka toimintavalmiusaika onkin
hienoisessa kasvussa.

HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISET

Häiriötilanteet aiheuttavat ihmisissä
turvattomuutta ja huonontavat viihtyisyyttä
yleisillä paikoilla. Häiriötoimintaa ovat mm.
henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset,
ilkivalta, julkinen juopottelu, meluaminen ja

roskaaminen. Poliisin tilastojen perusteella
voidaan todeta esim. vahingontekorikosten
vähentyneen Tuusulan kunnan alueella
vuosikymmenen alusta alkaen.

ilmoitettu
 kpl

2011 2012 2013 2014 2015

lievä
vahingon-

teko

49 60 38 42 42

törkeä
vahingon-

teko

1 1 2 0 2

vahingon-
teko

177 144 125 117 108

yhteensä 227 205 165 159 152

Taulukko 1 Vahingonteot ovat laskeneet Tuusulassa
vuosina 2011–2015

Myös poliisille tulleet tehtävät päihtyneiden
henkilöiden ja häiriökäyttäytymisen ja ilkivallan
osalta ovat vähentyneet.

POLIISITEHTÄVIEN MÄÄRÄ

Mitattaessa poliisitehtävien määrää Tuusulassa
1000 asukasta kohden verrattuna Itä-
Uudenmaan poliisilaitoksen keskiarvoon voidaan
todeta, että Tuusulan turvallisuustilanne on varsin
hyvä.

Tehtävämäärät (Tuusulassa kpl) olivat vuonna
2015 Itä-Uudenmaan alueen keskiarvoja selvästi
pienemmät yleisen järjestyksen kannalta
keskeisissä asioissa, kuten

pahoinpitelyissä/tappeluissa 2,9 vs. 5,2 kpl,
häiriökäyttäytymisissä 12,6 vs. 19,5 kpl,
päihtyneissä henkilöissä 8,3 vs. 16,7 kpl,
varkauksissa 2,8 vs. 7,8 kpl ja
kotihälytystehtävissä 9,7 vs. 14,2 kpl.

Rakennuspalot (1,4 kpl),
tieliikenneonnettomuudet (11,1 kpl) ja
poliisin suorittama liikennevalvonta (20,1 kpl)
ovat hyvin lähellä Itä-Uudenmaan poliisipiirin
keskitasoa 1 000 asukasta kohden.
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POLIISILLE ILMOITETUT RIKOKSET

Poliisin tilastoista kävi ilmi, että poliisille ilmoitetut
rikokset ovat lisääntyneet tasaisesti vuodesta
2011 vuoteen 2015. Kasvu on tapahtunut
liikenteenvalvonnan tehostumisen kautta, joka on
lähes kaksinkertaistanut määrän vuodesta 2011
vuoteen 2015.

Muissa rikoslajeissa kehitys on pääosin ollut
myönteistä. Omaisuusrikokset ovat poliisin
tilastojen mukaan laskeneet tasaisesti 2011 -
2014/2015 tasolle. Henkeen ja terveyteen
kohdistuvat rikokset ovat laskusuunnassa
vuodesta 2013 alkaen.

Tilastoista voidaan päätellä, että huomattava osa
kaikista rikoksista kunnan alueella on
liikennerikoksia ja liikennerikkomuksia. Poliisin
valvontakaluston kehittyminen ja automaattisen
nopeusvalvonnan lisääntyminen myös nostavat
liikennerikosten ja -rikkomusten määrää.

Rikoslakirikosten määrä suhteutuu melko hyvin
alueiden asukasmäärään. Rikoslakirikosten
(muut kuin liikennerikokset ja rikkomukset)
määrät ovat laskeneet vuoden 2011 tasoon
verrattuna.

Vuoden 2015 rikosmäärät alueittain on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Alue asukkaita rikoksia

Kellokoski n. 4 900 109

Hyrylä n. 22 000 239

Kolsa, Jokela n. 6 300 133

Riihikallio n. 4 400 88

Taulukko 2 Vuoden 2015 rikosmäärät alueittain ovat
vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna.

Taulukko 3:sta voidaan todeta kokonaisuutena
hyvä kehityssuunta, kun tarkastellaan koko kunnan
rikosmääriä vuosina 2011 ja 2015.

Ilmoitetut rikokset/vuosi 2011 … 2015

Kaikki rikokset 5 977 … 8 378

Liikennerikokset 1 187 … 1 432

Liikennerikkomukset 2 901 … 5 608

Vahingonteot 177 … 108

Omaisuusrikokset 1 284 … 890

Henkeen ja terveyteen
kohdistuneet rikokset

207 … 123

Huumausainerikokset 78 … 41

Taulukko 3 Rikokset ovat laskusuunnassa
liikennerikkomuksia ja -rikoksia lukuun ottamatta, joissa
valvonta on tehostunut. Taulukossa esitetty vuosien 2011
ja 2015 rikosmäärät Tuusulassa.

Kuva 5 Tuusulan kunnan alueen poliisitehtävien määrät ovat Itä-Uudenmaan alueen keskiarvoa alemmalla tasolla monessakin
kohdassa. Kuvalähde Itä-Uudenmaan poliisi
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LIIKENNERIKKOMUKSISTA YLEISIN
ON LIIKENNETURVALLISUUDEN
VAARANTAMINEN

Yleisin liikennerikos on liikenneturvallisuuden
vaarantaminen, mikä on kasvussa. Törkeät
rattijuopumukset ovat suunnilleen ennallaan,
mutta rattijuopumukset laskussa. Näihin rikoksiin
vaikuttaa poliisin resurssien käyttö varsin paljon.
Myös kaikki liikenteessä liikkujat voivat vaikuttaa
tähän rikkomus- ja rikoslajiin noudattamalla hyviä
tapoja ja liikennesääntöjä, sekä pitämällä huolta
omasta vireydestä ja valppaudesta liikenteessä.

Vuonna 2015 poliisin tietoon tuli 1 215
liikenneturvallisuuden vaarantamista ja törkeää
liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Kuva 6 Poliisin tietoon tulee vain osa liikennerikkomuksista. Liikenteessä liikkuja voi omalla asianmukaisella
käytöksellään lisätä liikenteen turvallisuutta ja kanssaihmisten turvallisuudentunnetta.

Lue lisää poliisin
liikenneturvallisuus-

työstä,
www.poliisi.fi/liikenne

turvallisuus
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TURVALLISUUS
PELASTUSLAITOKSEN
NÄKÖKULMASTA

Tapahtuneiden onnettomuuksien näkökulmasta
esille ei nouse mitään yksittäistä poikkeavaa
ilmentymää. Tilastoista voidaan huomata
liikenneonnettomuuksien määrän, sekä
ympäristövahinkojen tapahtumissa öljyvahinkojen
määrän kasvu. Luvut eivät kuitenkaan ole vielä
huolestuttavia.

Onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan
tavoitteena on lisätä kuntalaisten omatoimisen
ennaltaehkäisyn valmiutta. Tämä on toteutunut
esim. niin, että jokaisessa Tuusulan alueen
koulussa suoritetaan lukukausittain poistumis- ja
suojautumisharjoitukset.

Pelastustoiminnan valmius Tuusulan kunnan
alueelle Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
toiminnassa on hyvä. Kunnan eri osiin lähimmät
pelastus- ja ensihoidon yksiköt hälytetään
Tuusulan, Keravan, Järvenpään sekä Vantaan
kunta-alueella olevilta pelastusasemilta.

Tehtävä/vuosi 2011 -12 -13 -14 -15

Rakennuspalo 11 13 23 13 8

Rakennuspalovaara 14 17 11 17 10

Maastopalo 14 3 10 17 6

Liikennevälinepalo 12 15 17 17 8

Muu tulipalo 16 14 15 10 15

Liikenneonnettomuus 109 117 91 101 125

Öljyvahinko 20 14 16 16 20

Vaarallisten aineiden
onnettomuus

0 3 3 5 3

Räjähdys/räj.vaara 1 0 0 0 0

Autom. palovar.
hälytys

130 106 104 112 125

Ensivastetehtävä 86 58 56 53 67

Ihmisen
pelastaminen

8 8 8 7 11

Eläimen
pelastaminen

6 9 15 12 10

Vahingontorjunta 82 56 78 67 80

+ muut /
 yhteensä

563 488 514 515 533

Pelastustoimen näkökulmasta
valtakunnallisessa fokuksessa ovat
rajoittuneen toimintakyvyn omaavat ihmiset ja
heidän asuin olosuhteensa. Tästä ryhmästä
erityistä huomiota tulee kiinnittää myös
Tuusulassa kotona asuvien vanhusten
tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn.
Omana parannuskohteenaan hoitolaitoksissa
tulee vielä kiinnittää huomiota sellaisten
paloturvallisuustekijöiden kehittämiseen,
joilla estetään suuronnettomuudet.

Kuva 7 Tuusulan VPK:n kalustoa, 
Kuvalähde: Tuusulan vpk:n www-
sivut, Kuvaaja: Teemu Lehtinen
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TURVALLISUUS SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUIDEN
NÄKÖKULMASTA

Työttömyys, nuorten syrjäytyminen ja
mielenterveyshäiriöt sekä niiden hoito ovat
tärkeitä indikaattoreita sosiaali- ja
terveyspalveluiden näkökulmasta, kun
tarkastellaan turvallisuudentunteeseen ja
yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja.
Lisäksi nuorten alkoholinkäytön tilastot, koulussa
koettu hyvinvointi ja nuorten kokemat alkoholista
ja väkivallasta johtuvat ongelmatilanteet ovat
tärkeitä seurattavia asioita.

NUORISOTYÖTTÖMYYS KOKO MAATA
PAREMMALLA TASOLLA

Nuorison syrjäytymiseen vaikuttaa
nuorisotyöttömyys, joka on Tuusulassa kuitenkin
parempi kuin koko maassa. Koko maan tilanne
18-24-vuotiaiden kohdalla vuonna 2014 oli 16 %
kun se Tuusulassa oli 10,9 %. Vuonna 2012 luvut
olivat matalammat, koko maassa 12,4 % ja
Tuusulassa 7,4 prosenttia.

Koululaisten kohdalla kuulumista ryhmään ja
kaverisuhteiden määrää mitataan indikaattorilla,
jossa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin
vastaajiin, jotka kertovat, että heillä ei ole yhtään
hyvää ystävää. Vuonna 2013 heitä oli 8.–9.-
luokkalaisista tuusulalaisista 8,2 % ja koko
maassa 8,4 %. Lukion 1. ja 2.-luokan
opiskelijoista tuusulalaisten osuus 5,9 % ja koko
maan osuus 6,4 %. THL:n tilastoista puuttuvat
tiedot Tuusulan kohdalla ammatillisten
oppilaitosten opiskelijoiden kohdalta.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN
VAIKEAA – KIUSAAMISEN MÄÄRÄ
KUITENKIN VÄHENTYNYT

Vähintään kerran viikossa koulukiusatuksi
tulleiden määrä on tilastojen mukaan vähentynyt.
Tuusulassa vuoden 2010 tasosta 8,3 %, tasolle
6,2 % vuonna 2013. Koko maahan verrattuna
Tuusulan luvut ovat hiukan paremmat 8. ja 9.
luokkalaisilla. Koko maan luvut vuonna 2010
olivat 7,6 ja 2013 6,9 %. Lukiolaisilla Tuusulassa

on korkeammat arvot vuonna 2010 1,4 % ja 2013
2,4 %, kun koko maassa luvut ovat 2010, 1,4 %
ja 2013, 1,2 %. Lukujen ollessa näin alhaiset,
muutosten vaikutuksista ei voida muodostaa
tarkkaa kuvaa.

Lisäksi täytyy ottaa huomioon kiusaamisen
luonteen muuttuminen. Kiusaamista tapahtuu
nykyään myös verkossa, ja kiusaamista on
vaikea valvoa aikuisten toimesta ja siihen on
hankalaa puuttua. Tilastot osoittavatkin, että
kiusaamiseen ei puututa tai pystytä puuttumaan
tehokkaasti. Vajaat 70 % 8.–9.-luokkalaisista koki
vuonna 2013 Tuusulassa, että kiusaamiseen ei
ole puututtu aikuisen toimesta.

Tilastossa on havaittavissa noin viiden
prosenttiyksikön laskeva trendi vuodesta 2010,
mutta silti saadut arvot todella suuria. Tässä
olisikin koko maassa parantamisen varaa.
Ratkaisuja, joilla koulujen henkilökunta voisi
paremmin havaita ja puuttua kiusaamistapauksiin
tulisi suunnitella ja niiden toimeenpanoa tukea.
Kaikkien lapsen lähellä olevien muidenkin
aikuisten tulisi kiinnittää huomiota
verkkokiusaamiseen puuttumiseen.

FYYSISEN VÄKIVALLAN UHKA JA
VÄLIVALTATILANTEET KOULUSSA
VÄHENTYNEET LÄHES KAIKISSA
MITTAREISSA

Koulussa noin joka kahdeksas, eli 12,5 % 8.–9.-
luokkalaisista, mutta vain 4,7 % lukion 1.–2.-
luokkalaisista koki vuonna 2013, että koulussa
olevat väkivaltatilanteet haittasivat opiskelua.
Tässä on ollut muutaman prosenttiyksikön lasku,
ja Tuusula on koko maata hieman alemmalla
tasolla.

Noin joka viides, eli 19,2 % 8.–9.-luokkalaisista ja
18,4 % lukion 1.–2.-luokkalaisista on puolestaan
kokenut fyysisen väkivallan uhkaa vuoden 2013
tilastojen perusteella. Vuodesta 2010
prosenttimäärät ovat kasvaneet vain lukiolaisten
kohdalla viitisen prosenttiyksikköä nousten yli
viisi prosenttiyksikköä koko maan tasoa
korkeammiksi, ja laskeneet yläkoululaisten
kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä koko maan
keskiarvon kanssa samaan lukemaan.
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Laskusta huolimatta luvut ovat suhteellisen
korkealla tasolla.

ALKOHOLIN KÄYTTÖ JA ALKOHOLIIN
LIITTYVÄT ONGELMATILANTEET

Nuorison alkoholikäyttäytymisen tilastot kertovat
seuraavaa. Vuoden 2014 ja 2015 kyselyt eivät
olleet onnistuneet teknisten vaikeuksien takia,
minkä vuoksi tilastoissa vertailuvuosi on 2013.

Alkoholin käyttö on vähentynyt vuoden 2010
tasosta vuoteen 2013 koko maassa kolmesta
viiteen prosenttia, mikä näkyy myös Tuusulassa.
Ikäryhmissä 8.–9.-luokkalaiset itsensä tosi
humalaan vähintään kerran kuussa juoneiden
määrä oli 8,1 % ja koko maassa 12,1 %,
lukiolaisilla vastaavasti Tuusulassa lukema oli
19,8, ja koko maassa 19,6 %.

Läheisten alkoholin käyttö aiheuttaa nuorille
myös ongelmia. Tilastollisesti Tuusula on samalla
tasolla koko maan kanssa. Ongelmista ilmoitti
noin 12 % nuorista.

Huumeita kokeilleiden kohdalla samankaltaista
laskua on tapahtunut vuodesta 2010 8. ja 9.
luokan opiskelijoilla, 8,9 %. Lukiolaisilla on
tapahtunut prosenttiyksikön kasvua lukemaan
12,8 %. Koko maahan verrattuna Tuusulan luku
on keskiverto.

Alkoholia myytiin vuonna 2015, 15 vuotta
täyttänyttä asukasta kohti sata prosenttiseksi
alkoholiksi muutettuna Tuusulassa 6,5 litraa,
mikä on vertailukuntiin (Helsinki, Espoo, Vantaa,
Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää, Hyvinkää)
nähden alimmalla tasolla Espoon kanssa.
Espoossa vastaava lukema oli 6,4. Koko maan
keskiarvo oli 8,5 litraa.

 MIELENTERVEYSHÄIRIÖIHIN
SAIRAALAHOITOA SAANEIDEN
MÄÄRÄT PYSYNEET TASAISINA

Mielenterveyshäiriöihin saa sairaalahoitoa
Tuusulassa keskiarvoisesti noin neljä alle 18-

vuotiasta lasta ja nuorta tuhatta lasta kohti.
Tilastoista on nähtävissä, että 0–17-vuotiaiden
mielenterveyshäiriöihin sairaalahoitoa saaneiden
luvut ovat pysyneet Tuusulan kohdalla
suhteellisen samoina aikavälillä 2011–2014.
Tuusulan luvut ovat myös hyvin samalla tasolla
koko Uudenmaan maakuntaan verrattuna.

Sairaalahoitoa saaneita tarkasteluikäluokassa
18–24-vuotiaat luku oli Tuusulassa 6,6 / 1 000
henkilöä, kun se Uudellamaalla on 7,7 ja koko
maassa 8 / 1 000 henkilöä.

Tuusulan tilanne oli 18–24-vuotiaiden kohdalla
vuonna 2013 jonkin verran korkeampi kuin
vaikkapa suurilla kunnilla kuten Vantaa ja Espoo,
ja palautui jälleen vuonna 2014 niitä alemmalle
tasolle. Luvut ovat kasvaneet Tuusulassa
vuosien 2010–2014 välillä, luvusta 5,4 lukuun 6,6
/ 1 000 henkilöä. Tästä voi vetää varovaisen
päätelmän 18–24-vuotiaiden
mielenterveyshäiriöiden lisääntymisestä. Toki
muutos on voinut johtua myös nuorten
mielenterveyshäiriöiden hoidon parantumisesta,
jolloin useampi nuori on saanut apua.
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TURVALLISTA TUUSULAA
TEKEMÄSSÄ

SPR:N ROOLI
TURVALLISUUSTYÖSSÄ

Tuusulan Punaisen Ristin osaston toimintaa
ohjaa Tasavallan Presidentin asetus Punaisesta
Rististä (811/2005).

Osaston tehtävänä on SPR-asetuksen 2 ja 3 §:
säännöksiä noudattaen:

· Edustaa paikallisesti kansainvälistä
Punaisen Ristin liikettä alueellaan

· Tarjota vapaaehtoisille toiminta- ja
vaikuttamismahdollisuuksia

· Kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa
Punaisen Ristin kotimaan apua
alueellaan

· Ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja
vapaaehtoista auttamisvalmiutta

· Mahdollisuuksien mukaan tuottaa
erityispalveluita paikallisista tarpeista
lähtien

· Seurata toiminnassaan järjestön
valtakunnallisten ja alueellisten
toimielinten päätöksiä.

Tuusulan Punaisen Ristin keskeisiä
toimintamuotoja ovat:

· Ystävätoiminta
· Ensiapuryhmätoiminta ja siihen liittyvät

päivystykset ja koulutukset
· Keräystoiminta
· Toiminta yhdessä muiden SPR:n

osastojen ja VAPEPA:n kanssa
· Osin veripalvelun avustaminen.

Varsinkin ystävätoiminnalla on merkittävä
syrjäytymisen estämisen vaikutus. Lukuisat
osaston ystävät antavat merkittävää
elämänsisältöä usealle kuntalaiselle heidän
arjessaan.

EA-ryhmän aktiivisuus on noussut taas aivan
uudelle tasolle tarjoten kuntalaiselle

mahdollisuuden kouluttautua ryhmän järjestämillä
kursseilla, samalla tarjoten mahdollisuuden
uuteen harrastustoimintaan. Tämä toiminta lisää
osaston mahdollisuuksia tarjota koulutettua
henkilöstöä kriisitilanteisiin.

Osaston jäsenillä on mahdollisuus kouluttautua
henkisen ensiavun antamiseen, kuten myös
turvapaikan hakijoiden kanssa toimimiseen.
Helsingin ja Uudenmaan piirin toimesta
koulutukset voidaan järjestää pikaisellakin
aikataululla. Jonkin verran on myöskin osastolle
tullut kyselyjä ko. toimintaan osallistumisesta -
suomalainen haluaa kuitenkin lähtökohtaisesti
aina auttaa.

Kuva 8 SPR:n kautta voidaan kanavoida ja koordinoida
monenlaista auttamistoimintaa.
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SEURAKUNNAN ROOLI
TURVALLISUUSTYÖSSÄ

Tuusulan evankelis-luterilainen seurakunta ja
muut uskonnolliset yhteisöt ovat keskeisinä
kunnassa toimivina vaikuttajina ehkäisemässä
ihmisten syrjäytymistä, lisäämässä
yhteenkuuluvuuden ja välittämisen tunnetta.
Nämä ovat keskeisiä ja tärkeitä asioita erityisesti
nuorten syrjäytymisen mahdollisimman
varhaisessa puuttumisessa sekä yleisen
turvallisuudentunteen ylläpitämisessä kaikissa
väestöryhmissä, erityisesti vanhuksilla.

Seurakunnan silmin Tuusula näyttäytyy
turvallisena ja virikkeellisenä asuin- ja
elinympäristönä.

Tuusulan seurakunta korostaa toiminnassaan
ihmisarvon kunnioitusta ja eettisten arvojen
merkitystä. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin
ylläpitämiseen liittyvä työ tapahtuu Tuusulassa
kolmella alueella: Jokelassa, Kellokoskella ja
Etelä-Tuusulassa.

Keskeisiä seurakunnan toimintamuotoja ja
vaikuttamiskeinoja ovat yleisen seurakuntatyön
lisäksi mm. varhaiskasvatus ja perhetyö sekä
nuorisotyö, rippikoulutyö, perheneuvonta ja
diakonia.

Kuva 9 Seurakunnasta löytyy toimintaa jokaiselle.
Kuvalähde: Tuusulan seurakunta, verkkosivut

Kuva 10 Kuvalähde: kirkon kuvapankki / Ville Talola



} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

} Sivu 14

TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN
TAVOITTEET JA SEURANTA

LIIKENNETURVALLISUUDEN
KEHITTÄMISEN TAVOITETAULUKKO

Asia Nykytila / uhka Tavoitteet /
toimenpiteet

Vastuutaho (t) /
mittarit

Aikataulu

Liikennekasvatus Toiminta käynnissä
liikenneturvallisuustoi-
mijan avustamana
vuodet 2014–2016 /
uhkana toiminnan
loppuminen

Liikennekasvatukseen
ja -viestintään liittyvän
toiminnan
koordinointi, edistämi-
nen ja seuranta myös
vuoden 2016 jälkeen /
toimenpiteet esillä
liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa

Kunnan
poikkihallinnollinen
liikennekasvatuksen
asiantuntijaryhmä
eli
liikennekasvatustyö-
ryhmä,
liikenneturvallisuus-
toimijat ja
yhteistyötahot /
toimenpiteiden
toteutumisaste ja
muut mittarit

Jatkuva

Rakennetun
liikenneympäristön
turvallisuus

Osa
liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa listatuista
saneeraavista
toimenpiteistä toteutettu
/ uhkana että loppujen
toteuttaminen viivästyy
tai jää kokonaan
toteuttamatta

Liikenneturvallisuuden
parantaminen /
toimenpiteet liikenne-
turvallisuussuunnitel-
massa

Toimivaltaiset
väyläviranomaiset,
kuntakehityksen ja
tekniikan toimiala,
ELY-keskus,
kunnan kaavoitus,
poliisi

Jatkuva

Infratoimenpiteiden
toteuttaminen

Osa toteutunut tai
suunnittelussa / uhkana
priorisoinnin tason
laskeminen mikä lisäisi
jo suunniteltuihin
aikatauluihin syntynyttä
poikkeamaa.

Liikenneympäristön
kehittäminen
liikenneturvallisuuden
näkökulmasta, viisaan
liikkumisen
tukeminen,
liikenneonnettomuk-
sien vähentäminen /
Hankkeiden ja
kohteiden
toteuttaminen

Kunnan
kuntakehityksen ja
tekniikan toimiala,
Uudenmaan ELY-
keskus,
hankerahoituksesta
päättävät tahot /
toteutuneet toimet

Päivitys
vuonna
2016,
jonka
jälkeen
jatkuva
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SYRJÄYTYMISEN JA PÄIHDEHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISYN
TAVOITETAULUKKO

Asia Nykytila/uhka Tavoitteet /
toimenpiteet

Vastuutaho(t) / Mittarit Aikataulu

Päihdehaittojen
ennaltaehkäisy

Valistus- ja
ryhmätoiminnat

Järjestetään
päihdevalistusta ja
vertaisryhmiä
kuntalaisille

Nuorisoasema ja
muiden toimialojen
toimijat mm.
kohdennettu nuorisotyö /
THL:n ja poliisin tilastot

Jatkuvaa

Lasten ja
nuorten
hyvinvointi-
suunnitelma

Nykyinen suunnitelma
hyväksytty
valtuustokaudelle
2012-2016

Vuositavoitteet
päivitetään
talousarviovuosittain ja
koko suunnitelma
valtuustokausittain

Lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden
esimiehet (esimieslinkki)
ja kunnanhallituksen
nimeämä ohjausryhmä

Koko
suunni-
telman
päivitys
2017
valtuusto-
kauden
alussa

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistämisen
suunnitelma

Toteutuneita:
Liikunnan olosuhteet
maankäytön
suunnittelussa ja
kaavoituksessa,
koulutus
Liikuntakaavoitus.fi
sivuston ohjeistuksia ja
käytäntöjä on
sovellettu mm. Hyrylän
urheilukeskuksen
yleissuunnitelman
päivittämisessä
Haasteet:
kaavoituksen
toteutuminen.

- Elinympäristön
turvallisuuden
lisääminen
- Tuusulalaisten
luontaisen liikkumisen
mahdollistaminen
- Tuusulalaisten
terveyden ja
hyvinvoinnin tukeminen
ja edistäminen

Kunnanjohtajan
asettama työryhmä,
edustajat kunnan eri
toimialoilta, neuvostot,
järjestöjä ja yhdistyksiä,
yksityisyrittäjät,
seurakunta. /Kunnan
johtoryhmä toimii
ohjausryhmänä.

kerran
valtuustokaudessa
laajempi
hyvinvointikertomus,
raportoitava valtuustolle
vuosittain

Jatkuvaa

Kotouttamis-
ohjelma

Kotouttamisohjelma on
vuodelta 2006

Kotouttamisohjelman
päivitys

Kunnan toimialat/valmis
tuotos

Kevät
2016 /
päivitetty
13.6.2016
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RIKOSTEN TORJUNNAN TAVOITETAULUKKO

Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t)/mittarit Aikataulu

Kameravalvonnan
kehittäminen

Kameravalvonta
laajaa /

vanheneva kalusto

Kameravalvonnan
uusiminen sekä
laajentaminen 
kunnan kohteisiin 
esim.
pysäköintialueet ja
liityntäpysäköinnit

Tuusulan kunnan
turvallisuuspalvelut /

poliisin ja
tilakeskuksen tilastot

2016 -
jatkuvaa

Valaistuksen
parantaminen

Kunnassa on paljon
paikkoja, joissa on
huono valaistus tai
se puuttuu
kokonaan. /
rikosten ja ilkivallan
määrän kasvu,
turvallisuudentun-
teen
heikkeneminen

Ilkivallan väheneminen,
turvallisuus lisääntyy /

Valaistuksen
parantaminen
turvallisuuskyselyn
pohjalta, siirtyminen
tehokkaampiin
valaisimiin

Ketek (kuntakehitys ja
tekninen toimiala) ja
turvallisuuspalvelut /

turvallisuuskyselyt

2016,
2017

Yleinen
turvallisuus
kunnassa alueilla,
jotka ovat muiden
kuin kunnan
omistamia

Yksityisessä,
yritysten tai valtion
omistuksessa
olevien alueiden
valvonta
puutteellista / tieto
vastuutahosta
epäselvä

Yleisen turvallisuuden
edistäminen / valvonta
alueiden omistajien ja
toimijoiden vastuulla,
poliisi suuntaa valvontaa
ongelma-alueille, kunta
toimii linkkinä
kuntalaisilta tulevissa
turvallisuustarpeissa

Omistajatahot, poliisi /
poliisin tilastot

jatkuvaa

Turvallisuustietou-
den lisääminen

Kunta on eri
toimijoiden kanssa
jakanut valistusta
esim. kouluilla
kampanjoissa.

Lisätään kunnan
kotisivuille
turvallisuusosio.
Arjen turvallisuus -
esitteen laatiminen
kuntalaiskäyttöön.
Koulujen
valistuskampanjat

Tuusulan kunnan
turvallisuuspalvelut,
sivistystoimi, poliisi,
alueen toimijat ovat
avainasemassa. /

tilastot ja järjestetyt
kampanjat

2016,
2017

Kyberturvallisuus Turvallisuusuhkia
tulee myös verkon
puolelta ja
kuntalaisten tiedot
tulee turvata.

Turvalliset
asiointiympäristöt, ICT-
valmiussuunnitelmat,
varautuminen

Kunnan ICT-palvelut ja
yhteistyökumppanit /

toiminnan
häiriöttömyys

2016 -
jatkuvaa
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OPPILAITOSTEN TURVALLISUUDEN TAVOITETAULUKKO

Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpi-
teet

Vastuutaho(t)/mit-
tarit

Aikataulu

Poistumis- ja
sisääntuloharjoittelu
oppilaitoksissa

Toteutetaan
kouluissa kaksi
kertaa vuodessa

Säännöllinen
harjoittelu,
pelastusviranomaiset
mukana
harjoituksissa

Rehtori, koulun
turvallisuusvastaa-
va ja pelastuslaitos
/ harjoitusten määrä

Syksyisin
poistumisharjoi
tus ja keväisin
sisääntuloharjo
itus

Turvallisuussuunnitel
man sekä
pelastussuunnitelman
päivittäminen, ja siitä
henkilökunnalle
tiedottaminen

Jokaisella koululla
on käytössä
päivitetty
turvallisuussuunni-
telma.

Koulujen
turvallisuussuunni-
telmien siirto
sähköiseen muotoon
(PELSU). Kaikilla
kouluilla on päivitetty
PELSU 1.8.2016

Koulun
turvallisuusvastaa-
va, rehtori,
turvallisuuspalvelut/
pelastussuunnitel-
mat sähköisessä
muodossa.

Siirrot
aloitetaan
PELSUun
keväällä 2016

Koulun henkilökunnan
kouluttaminen
ensiaputaidoissa

Suurin osa
henkilökunnasta on
saanut
hätäensiapukoulutu
sta.

Lisätään EA1 ja EA2-
tason koulutusta
oppilaitoksissa

Rehtori ja koulun
turvallisuusvastaa-
va, koulujen
turvallisuuskoordi-
naattori /
koulutustilaisuuksi-
en määrä

Lukuvuosittain
kartoitus ja
koulutus

Riskien kartoitus ja
arviointi
oppilaitoksissa

Kartoitus ollut tähän
asti vähemmän
suunnitelmallista ja
uhkana ollut, ettei
kartoitusta ole tehty
joka vuosi

Turvallisuuden
vuosikellon mukaan
kartoitus tehdään
joka vuosi yhteisellä
kyselypohjalla
vuoden alussa

Rehtori ja koulun
turvallisuusvastaa-
va, turvallisuus-
koordinaattori /
tuotokset

Vuosittain
tammi-
helmikuussa

SEURANTA

Turvallisuussuunnitelmalle asetetaan
suunnitelmakauden tavoitteet, ja ne
hyväksytetään kunnanhallituksessa.

Turvallisuussuunnitelman tavoitteiden
toteutumista seurataan vuosittain
seurantaraportissa, joka laaditaan ja käsitellään
hallituksessa tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen kanssa samassa
aikataulussa.

Samassa aikataulussa julkaistaan myös
terveyden ja hyvinvoinnin edistämissuunnitelman
sekä sen muiden alasuunnitelmien
seurantaraportit, jotka kootaan yhdeksi
kokonaisuudeksi hyvinvointikertomukseen.
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TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ
SUUNNITELMIA JA OHJELMIA

1. Tuusulan kunnan ikäpoliittinen ohjelma
vuosille 2014-2018
Ohjelmaa tarkastetaan vuosittain ja
suunnitelmat on nähtävissä kunnan
www-sivuilla.

2. Liikenneturvallisuussuunnitelma
tarkemmin kunnan www-sivuilla

3. Kotouttamisohjelma

4. Uusi opetussuunnitelma 1.8.2016
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