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Tuusula
• Noin 39 000 asukkaan kasvava

kunta Helsingin lentokentän
pohjoispuolella

• Päätaajama Hyrylä 
sijaitsee 28 km/30 min 
Helsingin keskustasta

• Tuusulan Rantatie oli Suomen kultakauden 
taiteilijoiden tyyssija 1800–1900-lukujen 
vaihteessa 
– Sibelius, Halonen, Järnefelt, Soldan, Kivi…

• 375-vuotissynttärit viime vuonna!
• Asuntomessut vuonna 2020 (ja 1970 sekä 2000) 

#meteemmeyhdessäuutta
#uuttatuusulaa

#tuusulove
#tuusula



Kuntalainen keskiöön - case Tuusula

1. Tarve ja tahtotila
2. Osallisuusmalli
3. Viestintää!
4. Alueelliset kehittämisverkostot
5. Osallistuva budjetointi
6. Osallisuustyön organisointi
7. Miten (ja miksi) olemme onnistuneet?



1. Tarve ja tahtotila





Uusi johtamisjärjestelmä - kunnan ja 
kuntalaisen vuorovaikutuksen lisääminen 

• Poliittista johtamisjärjestelmää uudistettiin 
2014-2017

• Uudistuksen tavoitteet
• Organisaation toimintakulttuuri

• Johtaminen ja johtamisjärjestelmä

• Kunnan ja kuntalaisen rooli

• Kuntalaisten/käyttäjien roolin vahvistaminen

• Kunta entistä enemmän mahdollistaja ja 
aktivoija kuntalaisille ja elinkeinoelämälle

• Uusien sähköisten toimintatapojen ja 
kulttuurin kehittäminen kuntalaisten kanssa 
käytävään vuorovaikutukseen.

• Pormestarimallista päätettiin 12/2016 ja se 
otettiin käyttöön 6/2017 

• Uuden johtamisjärjestelmän ytimessä on 
tahtotila tehdä uutta Tuusulaa yhdessä 
kaikkien tuusulalaisten kanssa. 



Kunnan ja kuntalaisen roolin tarkastelu
– miten etenimme?

Kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutuksen 

kehittäminen

• Näkökulmat: asiakaslähtöisyys ja 

kuntalaisten osallisuus

• Osallistuva prosessi: kysely, haastatteluja, 

tarinoita

• Ratkaisu: Osallisuusmalli

• Toimenpiteet: osallisuusjuliste, 

osallisuussivusto, osallistuvat työkalut, 

osallisuusesite, osallisuuspeli

Alueellinen vaikuttaminen

• Näkökulmat: lähidemokratia ja 

asukasaktivismi

• Osallistuva prosessi: kysely, työpajoja

• Ratkaisu: Kehittämisverkostot

• Toimenpiteet: ydintiimit, yhteisömanageri, 

toimintaraha, osallistuva budjetointi, 

joukkobussi



Me teemme yhdessä 
uutta Tuusulaa!

Me 

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja 
kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. 
Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Teemme

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja 
arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka 
päivä. Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme 
myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Yhdessä

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa 
kohtaamisessa. Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta. Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme 
enemmän.

Uutta

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden. Uutta syntyy rohkeudesta 
yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme 
tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!



2. Osallisuusmalli







Erätauko dialogit käytössä Tuusulassa









https://www.youtube.com/watch?v=jY8A1midbww&t=87s



Brändin uudistus 2018







Osallistuva budjetointi



Kehittämisverkostot







3. Viestintää!



Tuusulan uusi asukaslehti



Yhdessä tekemisen taidetta. -esite



Tuusulan osallistumisalusta
osallistu.tuusula.fi



Osallisuussivusto
tuusula.fi/osallisuus



Yhteinen tapahtumakalenteri
tapahtumat.tuusula.fi

https://tapahtumat.tuusula.fi/


4. Alueelliset 
kehittämisverkostot



• Kaikille avoimet kehittämisverkostot käyttöön 1.6.2017
• Kehittämisverkostojen tavoitteena on

- Lähidemokratian edistäminen
- Asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

• Alueellisia verkostoja on 5 kpl (Jokela, Kellokoski, Hyrylä, 
Riihikallio ja Etelä-Tuusulan kylät)

• Poliittisesti nimetyt 7 hengen ydintiimit
• Kehittämisverkostoilla on avoimet ryhmät Facebookissa
• Verkostoilla on käytössä toimintarahaa, joka jaetaan alueille 

asukasluvun suhteessa
• Vuodelle 2020 esitetään 1€/asukas

Tuusulan alueelliset kehittämisverkostot



Ydintiimien osaamisprofiili

Kiinnostus 
uudenlaisesta 

asukastoiminnasta ja 
asukasaktivismin 

muodoista

Halu ja kyky 
innostaa, ohjata ja 
tukea asukkaiden 

omaehtoista 
tekemistä 

Perehtyneisyys 
kuntastrategian 

linjauksiin ja 
tavoitteisiin 

osallisuustyössä
Tuntemus siitä 

minkälaista tukea 
kunta tarjoaa 
asukkaiden 

omaehtoiselle 
tekemiselle Kansalaisyhteis-

kunnan 
mahdollisuuksien 

tunnistaminen 
osallisuuden ja 
hyvinvoinnin 

edistämisessä

Taito erottaa 
poliittisen 

vaikuttamisen ja 
kansalais-

yhteiskunnan 
toiminnot toisistaan 

Aktiivinen 
osallistuminen 

ydintiimin 
toimintaan

Verkostoituminen 
erilaisten asukas- ja 
harrastajaryhmien 

kanssa ja kyky luoda 
yhdessä uutta

Taito ideoida ja 
kehittää uudenlaista 

asukastoimintaa 

Kyky toimia 
linkkinä alueen 

asukkaiden, 
ydintiimien ja 
kunnan välillä

Viestintäosaaminen
ja halukkuus viestiä 

alueella tapahtuvasta 
vapaaehtois- ja 

asukastoiminnasta 
sekä kunnan 

osallisuustyöstä



5. Osallistuva budjetointi
eli OSBU



Miksi osallistuvaa budjetointia?

• Kuntalaisten osallisuuden lisääminen

• Tuodaan asukkaiden ääni kuuluvaksi

• Mahdollistetaan asukkaille ketterä, kevyt 

tapa vaikuttaa omaa lähiympäristöä 

koskeviin asioihin  yhteisöllisyys lisääntyy

• Osbulla ei kateta koko osallisuustyötä, on 

vain yksi väline osallisuustyössä

Osallistuva 
budjetointi ≠ 
osallisuustyö



Osallistuva budjetointi 
- Teemat ja toteutus 2019
Vuonna 2019 asukkaiden ideoiden toteutukseen 

varattiin 100 000 euroa

• Hyvinvoiva Tuusula (40 000€)

• Taiteen ja kulttuurin Tuusula (10 000€)

• Kehittämisverkostot Hyrylässä, Jokelassa, 

Kellokoskella, Riihikalliossa ja Lahelassa sekä 

eteläisen Tuusulan kylissä (50 000€)

Kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset saivat äänestää

• Äänioikeutettuja tuusulalaisia noin 33 000

• Muut vaiheet avoimet kaikille



Osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2019

Ideahaku 
13.11.2018-15.1.2019

Jatkojalostus
1.2.-14.3.2019

6 yhteiskehittämisen työpajaa
• 12.2. Kellokosken koulu
• 13.2. Jokelan koulukeskus
• 14.2. Riihikallion koulu
• 26.2. Vaunukankaan koulu
• 27.2. pääkirjasto
• 28.2. kunnantalo
→ 95 ehdotusta äänestykseen

Äänestys
15.3.-15.4.2019

• 268 ideaa
• 17 Pop up

ideapajaa
• 5 keräyspistettä
• Luettavissa 

https://osallistu.
tuusula.fi/

• Sähköisesti 
https://osallistu.
tuusula.fi

• Ohjattuna kirjastoissa ja 
Tuusinfossa

• Pop up -äänestyspisteet 
(22kpl)

• Äänestäjiä 591, joka on 
2% äänioikeutetuista

→ ääniä yhteensä 5011
• Sähköisesti äänesti 81% 

Toteutus
1.5. -31.12.2019

34 projektia 
100 000€

https://osallistu.tuusula.fi/
https://osallistu.tuusula.fi/


Toteutukseen äänestettyjä ehdotuksia
Hyvinvoiva Tuusula 40 000€

• Lasten harrastusten tukeminen (160 ääntä) 

• Lapsille harrastusmahdollisuuksia heti 

koulupäivän jälkeen (155 ääntä) 

• Koko perheen liikuntapäivä urheilupuistoon

(71 ääntä) 

• Liikuntapiiri ikäihmisille (86 ääntä) 

• Kortteliolohuoneita joka kylään (88 ääntä)

• Turvallinen Tuusula, suojateiden 

heijastimet/huomiovalot (84 ääntä) 

• Sähköpyörä tai sähköpotkulauta 

kuntalaisten yhteiskäyttöön (70 ääntä)

• Järviveden parantaminen 

vedenlaatumittarin hankinnalla (119 ääntä)

• Vesijumppavälineitä uimahalliin (85 ääntä) 

Taiteen ja kulttuurin Tuusula 10 000€

https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/99
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/73
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/89
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/65
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/44
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/85
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/69
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/50
https://osallistu.tuusula.fi/processes/osbu-2019/f/27/projects/98


Vuoden 2019 osbusta opittua

• Viestintäsuunnitelma: koko prosessi ja vaiheet

• Alustan käyttäjäkokemus ja sen helppous

• Prosessin pituus asukkaan näkökulmasta

• Ideoiden ja äänestysehdotusten 

reunaehtojen tarkennus, 

kategoriat/rahoitusputkien esteiden purku

• Hyvä valmistautuminen yhteiskehittämisen pajoihin, 

fasilitointi, materiaalit jne. 

• Työntekijät ja päättäjät osbu-lähettiläiksi

• Työntekijöiden ja asiantuntijoiden sitoutuminen ja 

jalkautuminen



Osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2020

Ideahaku 
1.10. - 24.11.2019

Jatkojalostus
11.12.2019-16.1.2020

Kunnan 
asiantuntijoiden ja 

asukkaiden yhteisiä 
työpajoja

11.12.2019 Hyrylä 
7.1. Jokela

9.1. Kellokoski 
14.1. Riihikallio

16.1. Lahela

Äänestystulokset
25.2.2020

Viranhaltijat arvioivat 
ideoiden toteutus-

mahdollisuudet!
Ideat ja vastaukset 

luettavissa 
osallistu.tuusula.fi

Sähköisesti
Ohjaus kirjastot ja 

Tuusinfo
Pop up -

äänestyspaisteitä

Toteutus

Äänestys
1.-23.2.2020

Miten saamme 12 vuotta 
täyttäneet tuusulalaiset 

äänestämään?

Miten saamme 
erityisryhmät mukaan?



SITRA – Demokratiakokeilut 2020

KAIKKIEN OSBU
• Selkokieli
• Jalkautuminen

”KAIKKIEN OSBU” – Tuusulan kokeilu

• Yhteiskuntavalmiuksista, sosio-ekonomisesta asemasta tai 

terveydentilasta riippumaton, kaikkien kuntalaisten saavutettavissa 

oleva osallistuvan budjetoinnin prosessi 

• Saavutettavuus erityisryhmissä (kielet, menetelmät, viestintä, 

lisäarvo…) ja muut heikosti osallistuvat asukasryhmät

• Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, kehitysvammaiset, etsivän 

nuorisotyön ja ohjaamon asiakkaat, pitkäaikaistyöttömät

• Kokeilussa testattavia ratkaisuja: Selkokieli, saavutettavuuden 

kokonaisvaltainen parantaminen, uudet kohtaamisen muodot, 

työntekijälähettiläät, 

• Lopputuloksena mallinnettu erityisryhmät huomioiva kuntatason 

osbu-prosessi



6. Osallisuustyön organisointi ja 
resurssit





Osallisuustiimi 

Yhteisömanageri

Katja Repo

• Asukkaiden omaehtoisen 

tekemisen 

mahdollistaminen 

• Alueelliset ja kaikille 

avoimet 

kehittämisverkostot

• Yhteisötilat

• Osallistuva budjetointi

040 314 3048

Osallisuus- ja 

hyvinvointikoordinaattori

• Neuvostot (LAPE, VANE, 

IKNE)

• HYTE-lautakunnan ja –

ryhmän sihteeri

• Järjestöyhteistyö ja vapaa-

ehtoistoiminnan koordinointi

• Sisäisen osallisuustyön 

tukeminen 

Kehittämispäällikkö

Heidi Hagman

• Osallisuustyön 

kehittäminen ja ohjaus

• kuntatasoinen HYTE-työ

• Strategia ja 

kuntatasoinen 

kehittäminen

040 314 3052



Tuusulan oma osallisuuspeli 
osallisuusmallin teoiksi 

viennin tukena



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
lautakunta ohjaa kuntalaisvaikuttamista
Hallintosääntö:

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon 

vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto 

valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.



Pormestari ja valtuuston puheenjohtaja 
vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa
Pormestari (hallintosääntö)

• pitää aktiivisesti eri tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin

• vastaa yhdessä valtuuston puheenjohtajan kanssa erilaisten kuntalaistilaisuuksien ja 

tapahtumien järjestämisestä

• osallistuu alueellisten kehittämisverkostojen tilaisuuksiin valtuuston puheenjohtajan 

kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti 

Valtuuston puheenjohtaja (hallintosääntö)

• vastaa yhdessä pormestarin kanssa erilaisten kuntalaistilaisuuksien ja tapahtumien 

järjestämisestä

• osallistuu alueellisten kehittämisverkostojen tilaisuuksiin pormestarin kanssa sovittavan 

työnjaon mukaisesti 



7. Miten (ja miksi) olemme 
onnistuneet?



Asukkaiden osallistuminen kunnan 
kehittämiseen – määrätietoinen eteneminen

1. Tarve lisätä kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta
2. Tahtotila (kevät 2016)
3. Toimeksi, rakenteiden luominen (syksy 2016 - kevät 

2017)
4. Osallisuustyö näkyväksi (kesä - syksy 2017)
5. Yhteinen toimintatapa – me teemme yhdessä uutta 

(talvi 2018)
6. Vakiintuminen (kevät 2018-syksy 2018)
7. Lisää kierroksia (2019)



Tuusulan kunta on 
markkinoinut osallisuutta 
ja yhdessä tekemisen 
toimintatapaa 
suunnitelmallisesti. 

Tavoitteena on ollut 
kasvattaa tietoisuutta 
osallistumisen ja 
vaikuttamisen 
mahdollisuuksista ja 
houkutella mukaan 
yhteiskehittämään. 

On haluttu 
luoda laajemman yleisön 
mielikuvaa Tuusulasta 
osallisuusasioiden 
edelläkävijänä ja 
inhimillisenä 
paikkakuntana. 







• Yhteinen tahtotila sekä luottamushenkilöiden ja kunnan ylimmän johdon sitoutuminen keskeistä

• Osallisuuden edistäminen kuuluu kaikille ja edellyttää uusia toimintatapoja - organisaatiokulttuurin ja asenteiden muutos

• Osallisuustyön kehittäminen ja johtaminen vastuutettava sekä resursoitava – tekijöitä ja euroja

• Kirkasta mitä osallisuudella tarkoitetaan ja mihin suuntaan sitä halutaan kehittää

• Osallisuuden eri osa-alueet ja niihin liittyvät toimenpiteet on nivottava osaksi toimintaa ja valmisteluprosesseja –

suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus keskiössä, ei päälleliimattuja ”temppuja” tai ”sirkushuveja”

• Osallisuustyö on kumppanuutta

• VMn digikuntakokeilu ja Kouvola kokeilukaverina, EMO ry, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto

• Osallisuusosaamista on kasvatettava – henkilöstön koulutus

• Osallisuusviestintään on panostettava – erilaiset kohderyhmät ja monikanavaisuus (www-sivut, some, media, 

postilaatikkojakelu, ilmoitukset ja mainokset, Wilma- ja Daisy –viestit, ilmoitustaulut…)

• Osallistumismuotojen monimuotoisuus tärkeää – verkkosivut, -alustat ja -kyselyt, some-ryhmät ja –kyselyt, jalkautuminen 

asukkaiden arkeen, erilaiset tilaisuudet ja yhteiskehittämisen toimintatavat

• Me kaikki voimme tehdä asioita asukkaiden osallisuuden edistämiseksi joka päivä!

Vinkkejä 



Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

040 314 3052

Twitter @HeidiHagman

#meteemmeyhdessäuutta #uuttatuusulaa #tuusula #tuusulove

Kiitos


