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3. Tulevaisuuden kunnan kysymystä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä?

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistus
tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.
Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.
Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Uuden Tuusulan rakentamisen viitekehys

Uusi Tuusula = Uusi kunta +
maakuntaan siirtyvät palvelut
Uusi kunta = kuntaorganisaatio ja sen
tuottamat palvelut ilman maakuntaan
siirtyviä palveluita
Maakuntauudistus = maakuntaan
siirtyvät palvelut jne.

Uusi Tuusula

Maakuntauudistus

Uusi kunta

Sote-palvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Pelastustoimi
Maataloushallinto ja -lomitus
Maakunta tuottaa
omia palveluitaan kunnassa

Poliittisen johtamisen ja
lähidemokratian uudistaminen
Yhdyspinnat

Palvelutoiminnan
uudistaminen
Tukipalveluiden uudistaminen
Uusi kunta tuottaa omia palveluitaan
kunnassa ja kehittää aluettaan

Väestön hyvinvointi Tuusulassa ja Keski-Uudellamaalla
Kuntien väestön hyvinvointiin, terveyteen tai sairastavuuteen vaikuttavat
useat tekijät joko yhdessä tai erikseen. Nämä tekijät voivat liittyä muun
muassa perintö- ja ympäristötekijöihin, elintapoihin, yksilön
kokemukseen omasta terveydestään ja hyvinvoinnista, alueen
työllisyystilanteeseen, väestön ikärakenteeseen, tulo- ja koulutustasoon
sekä muihin sosioekonomisiin tekijöihin.
•
•
•
•

Väestö on pääasiassa hyvin kouluttautunutta ja toimeentulevaa
Kunnat ovat hallitusti kasvavia, muuttovoittoisia kuntia.
Väestön ikääntyminen ja sitä kautta sosiaali- ja terveyspalvelutarpeen
kasvu koskettaa Keski-Uusimaata kuten myös muuta Suomea.
Iäkkäiden määrän ennustetaan kasvavan etenkin vuodesta 2020 lähtien.
Kansalliset trendit kuten esimerkiksi ylipainon lisääntyminen, nuorten
päihteiden sekakäyttö, yksinäisyyden ja osattomuuden kokemukset
sekä etenkin "radanvarsikaupunkien" ilmiö pitkäaikaistyöttömyyden ja
toimeentulotuen tarpeen kasvu ovat uhkaamassa hyvinvointia.

Lue lisää tuusulalaisten ja keski-uusmaalaisten terveydestä:
• Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/31535.pdf?name=20132016_laaja_hyvinvointikertomus_valtuuston_hyvaksyma
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Pormestariohjelmaan koottu linjauksia uuden
”Kuntalaiset arvostavat
Tuusulan rakentamiseen ”Vireä yritystoiminta tuo työtä
hyviä palveluita”
”Uusi Tuusula on
kulttuurimuutos”

hyvinvointia ja uusia asukkaita”
”Kasvatus ja koulutus ovat uuden
kunnan painopistealue”
”Tehokas kaavoitus ja linjakas maapolitiikka ovat kasvun perusta”

”Muuttotappiosta
vahvaan kasvuun
ja vakaaseen
talouteen”

”Kulttuuri on osa Tuusulan
identiteettiä”

”Kohti maakuntaa”

Hyvinvointi
Elinvoima
Osallisuus

”Luonto on yhteinen
arvomme”

Laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2016
toimenpide-ehdotukset uudelle valtuustokaudelle
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä myös sote-maakuntauudistuksen jälkeen.
Vuodesta 2019 alkaen maakunnat vastaavat kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä
alueellaan, mutta kuntien tehtävänä säilyy edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvoinnin
edistämisen tulee olla kunnan uuden strategian keskiössä elinvoiman edistämisen rinnalla.
2. Kunnille luodaan sote-maakuntauudistuksen yhteydessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustimia.
Niiden tavoitteena on tukea ja palkita kuntia, jotka ovat kyenneet parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa
hyvinvointia ja terveyttä. Kannustimia varten on suunniteltu prosessi- ja tulosindikaattoreita, joilla seurataan
kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työtä. Tämä tulee huomioida kunnan uudessa strategiassa ja uutta
kuntaa rakennettaessa.
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä ottaa huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.
Hyvinvointitiedolla johtamisen tulee olla jatkossa yhä kiinteämpi osa Tuusulan kunnan johtamista, strategiaa sekä
talouden ja toiminnan suunnittelua.
4. Kunnan uudesta strategiasta päätetään valtuustossa syksyllä 2017 ja hyvinvointisuunnitelma alkavalle
valtuustokaudelle integroidaan tiiviiksi osaksi uutta kuntastrategiaa sekä toiminnan ja talouden strategista
suunnittelua.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2016
toimenpide-ehdotukset uudelle valtuustokaudelle
5. Uuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman valmistelutyö on käynnistynyt KUUMA-kuntien
yhteistyönä keväällä 2017 komission asettamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmässä. KUUMAkunnille luodaan yhteisiä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita, joita kunnat voivat
strategioittensa puitteissa toteuttaa. Tuusula osallistuu näiden tavoitteiden luomiseen.
6. Tuusulan uudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopisteet valitaan strategian ja
hyvinvointisuunnitelman uudistamisprosessin aikana, huomioiden KUUMA-kuntien yhteiset linjaukset ja
kunnille luotava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustinjärjestelmä.
7. Erillisistä hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavista ohjelmista ja suunnitelmista pyritään luopumaan alkavalla
valtuustokaudella. Tarkoituksena on integroida ne osaksi strategiaa ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
suunnitelmaa, huomioiden lainsäädännöstä tulevat vaatimukset.
8. Alkavan valtuustokauden tavoitteena on selkeyttää ja virtaviivaistaa hyvinvointiohjelmien ja –suunnitelmien
valmistelutyötä. Tuusulan johtamisjärjestelmässä hyvinvointikertomuksen tulee linkittyä vahvasti vuosittain
laadittaviin palvelu, toiminta- ja käyttösuunnitelmiin kuntalaisten tulevan palvelutarpeen ennustamiseksi ja
palveluiden järjestämistapojen miettimiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulisi jatkossa olla yhä
tiiviimpi osa kunnan kokonaisjohtamista.

Uuden Tuusulan rakentaminen
ja strategian uudistaminen

2017 lokakuu

2017 marraskuu

3.10.2017 Hyvinvointiseminaari
hyvinvointisuunnitelma ja sitä toteuttavat suunnitelmat
osallisuusmallin testaus ja verkostojen
koulutus

9.10.2017
Strategiatyöstöä
konsernijaostossa

2017 joulukuu

2.-3.11. Lautakuntien, verkostojen,
KH ja valtuuston seminaari

28.9.2017 Elinvoimaseminaari,

5.10.2017 Osallisuusseminaari,

Hyvinvointi
Elinvoima
Osallisuus

24.10.2017
Strategiatyöstöä
johtoryhmän
suunnittelupäivässä

Strategian viimeistely
päätöksentekoa varten

Strategian viimeistely
konsernijaostossa ja
kunnan johtoryhmässä

Muutosjohtaminen, viestintä, osallistaminen

11.12. Valtuusto
päättää
strategiasta,
vuoden 2018
tavoitteista ja
talousarviosta

