


Mistä kunnan elinvoima rakentuu?

Kuntaliitto tiedottaa 10.12.2015

1 600 kuntien päättäjää vastasi kyselyyn:

Kunnan elinvoima rakentuu toimivasta 
kaavoituksesta ja vireästä 
elinkeinotoiminnasta. Suuri osa 
kuntapäättäjistä luottaa siihen, että alueen 
elinvoimaisuutta edistetään parhaiten 
onnistuneella kaavoituksella ja 
maankäytön suunnittelulla sekä 
elinkeinojen aktiivisella tukemisella. 

Päättäjäkysely tehtiin osana ARTTU2-
tutkimusohjelmaa.

Kuntaliitto: Elinvoimajohtaminen kunnissa (27.12.2016)

Kuntien rooli paikallistalouden 
elinvoimaisuuden vahvistajana on julkisen 
sektorin palvelutuotannon avautumisen myötä 
nousemassa uudelleen kuntajohtamisen 
keskiöön. Elinvoimavaikutuksia syntyy kaikkien 
hallinnonalojen päätöksissä, minkä takia se ei 
ole enää vain elinkeinotoimen asia vaan 
näkökulma, joka on syytä ottaa huomioon 
kuntastrategiassa ja kaikessa päätöksenteossa.

Talous

Kaavoitus
Maankäyttö

Elinkeinopolitiikka



Elinvoimaseminaari 28.9.2017

13.00 Seminaarin avaus
• Arto Lindberg, pormestari, Tuusulan kunta

13.05 Helsinki-Vantaa - mahdollisuuksien pelikenttä
• Ulla Ruuskanen, Lentoliikenneverkosto, Vantaan kaupunki

13.25 SuomiDigi tulee – onko Tuusula valmis?
• Maria Vuorensola, Digikuntakokeilu, Valtiovarainministeriö

13.45 Innovoidaan yhdessä! CityHack Tuusula
• Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö, Tuusulan kunta

13.55 Kunnan henkilöstö elinvoiman ehtona
• Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, Tuusulan kunta

14.10 Sivistys elinvoimaisuuden ajurina
• Jari Wäre, vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, Tuusulan kunta

14.25 Kulttuuriperintö ja matkailun mahdollisuudet voimavarana
• Marjo Ranta-Irwin, toiminnanjohtaja, Tuusulanjärven Matkailu ry

14.40 Paneelikeskustelu päivän teemoista (Mukana pormestari ja kaikki alustuksen pitäjät)

15.00 Seminaarikahvit ja pientä purtavaa Saluunassa
15-19.00 Työpajoja uuden Tuusulan elinvoiman rakentamiseksi (Työpajoihin voi osallistua oman aikataulun mukaan)



Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa!

Elinvoimaseminaari

Arto Lindberg

28.9.2017



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





Kehityksen askeleet Tuusulassa

Tulevaisuuden Tuusula
Strategia vuosille 
2013-2017

•Terve talous ja 
palvelurakenteet talou-
dellisesti kestävälle pohjalle

•Palveluiden asiakaslähtöinen 
kehittäminen

•Vetovoimaiset keskukset 
ja menestyvät yritykset

•Menestyvä kulttuurikunta,  
hyvinvoivat kuntalaiset ja 
henkilöstö

Uusi johtamisen malli

Poliittisen johtamisjärjestelmän 
uudistus 2014-2016 ja 
käyttöönotto 1.6.2017

• Pormestarimalli

• Lautakuntarakenne uudistuu

• Asiakaslähtöisyyden ja 
osallisuuden uudistus

• Yhteiset johtamisen periaatteet

• Toimintatapojen uudistus

Uusi Tuusula

Uuden Tuusulan rakentaminen

Uusi kunta

• Strategian uudistaminen

• Palveluiden, prosessien ja organisaation uudistaminen

• Tuki-, kehittämis- ja hallintopalveluiden uudistaminen ja organisointi

• Toimintatapojen uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Maakuntauudistus

• Alueellinen SOTE (toimintamalli, palvelut ja resurssit, toteutus)

• Siirtyvät palvelut

• SOTE-palvelut

• Pelastustoimi

• Ympäristöterveydenhuolto

• Rakennusvalvonta

• Maataloustoimi





Pormestariohjelmaan koottu linjauksia uuden  
Tuusulan rakentamiseen

”Muuttotappiosta 
vahvaan kasvuun 
ja vakaaseen 
talouteen”

”Uusi Tuusula on 
kulttuurimuutos”

”Tehokas kaavoitus ja linjakas maapolitiikka ovat kasvun perusta”

”Vireä yritystoiminta tuo työtä 
hyvinvointia ja uusia asukkaita”

”Kuntalaiset arvostavat 
hyviä palveluita”

”Kasvatus ja koulutus ovat uuden 
kunnan painopistealue”

”Kulttuuri on osa Tuusulan 
identiteettiä”

”Luonto on yhteinen 
arvomme”

”Kohti maakuntaa”

Hyvinvointi
Elinvoima

Osallisuus



2017 lokakuu 2017 marraskuu 2017 joulukuu

Muutosjohtaminen, viestintä, osallistaminen

Uuden Tuusulan rakentaminen 
ja strategian uudistaminen

Strategian viimeistely 

päätöksentekoa varten

2.-3.11. Lautakuntien, verkostojen, 

KH ja valtuuston seminaari

5.10.2017 Osallisuusseminaari, 
osallisuusmallin testaus ja verkostojen 

koulutus

11.12. Valtuusto 

päättää 

strategiasta, 

vuoden 2018 

tavoitteista ja 

talousarviosta

3.10.2017 Hyvinvointiseminaari
hyvinvointisuunnitelma ja sitä toteuttavat suunnitelmat

Hyvinvointi
Elinvoima

Osallisuus

28.9.2017 Elinvoimaseminaari, 

9.10.2017 

Strategiatyöstöä 

konsernijaostossa

24.10.2017 

Strategiatyöstöä 

johtoryhmän 

suunnittelu-

päivässä

Strategian viimeistely 

konsernijaostossa ja 

kunnan johtoryhmässä
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