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Tuusula
• Noin 39 000 asukkaan kasvava

kunta Helsinki-Vantaan 
lentokentän pohjoispuolella

• Päätaajama Hyrylä sijaitsee 
28 km/30 min Helsingin keskustasta

• Kuntaa johtaa pormestari 
Arto Lindberg (1.6.2017→) ja kansliapäällikkö Harri Lipasti

• Kunnassa on töissä noin 2000 eri alojen ammattilaista
• Tuusulassa toimii noin 2500 yritystä

• Tuusulan Rantatie oli Suomen kultakauden 
taiteilijoiden tyyssija 1800–1900-lukujen vaihteessa 

• Tuusula on perustettu vuonna 1643

#uuttatuusulaa
#tuusula



Vuosi 2017 – kohti menestyvää kulttuurikuntaa



Kehityksen askeleet Tuusulassa

Uuden Tuusulan rakentaminen
Uusi kunta

• Johtamisjärjestelmän 
uudistaminen

• Strategian uudistaminen

• Palveluiden, prosessien ja 
organisaation uudistaminen

• Tuki-, kehittämis- ja hallinto-
palveluiden uudistaminen ja 
organisointi

• Toimintatapojen uudistaminen ja 
digitalisaation hyödyntäminen

Maakuntaan siirtyvät palvelut

• Alueellinen SOTE

• Siirtyvät palvelut

• SOTE-palvelut

• Pelastustoimi

• Ympäristöterveydenhuolto

• Rakennusvalvonta

• Maataloustoimi

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Poliittisen johtamis-
järjestelmän
uudistus 2014-2017

• Uuden johtamis-
järjestelmän 
käyttöönotto 1.6.2017

• Pormestarimalli

• Lautakuntarakenne

• Asiakaslähtöisyys ja 
osallisuus

• Yhteiset johtamisen 
periaatteet

• Toimintatapojen 
uudistus

Strategian uudistaminen
Strategian uudistamisen askeleet

• Kuntalaisten illat vuonna 2016 (6 kpl)

• Luottamushenkilöiden strategiakysely 1-2/2017

• Toimialojen johtoryhmien yhteiskokoukset 12/2016-1/2017

•Uuden ja vanhan valtuuston yhteinen valtuustoseminaari 4.-5.5.2017

• Kunnanhallituksen seminaari 10.-11.8.2017

• Pormestaritreffit syyskuussa 2017

• Esimiesten suunnittelupäivä 20.9.2017

•Arvotyöskentely työpaikoilla 22.9.- 13.10.2017

•Avoimet Elinvoima-, Hyvinvointi- ja Osallisuusseminaarit 28.9.-5.10.2017

• Konsernijaosto 9.10.2017

• Johtoryhmä 26.9. ja 24.10.2017

• Kunnanhallitus, konsernijaosto ja johtoryhmä 30.10.2017

•Valtuustoseminaari 2.11.2017

• Kunnanhallitus 27.11.

•Valtuusto 11.12.2017

Uuden strategian vieminen käytäntöön 2018



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



Strategisen johtamisen kokonaiskehikko Tuusulassa

Kuntastrategia

Kunnan toiminnan talousarvio- ja suunnitelma

Toimiala-, tulosalue- ja yksikkökohtaiset tarkemmat 
toiminta- ja käyttösuunnitelmat 

Kunnan omistamien yhtiöiden, liikelaitosten 
ja yhteistoimintaorganisaatioiden 

suunnitelmat 

Pysyväisluonteiset asiakirjat: hallintosääntö, konserniohjeet, yhteistoiminnan sopimukset jne.

Tavoitteet Toteutumisen 

arviointi ja 

seuranta

• toimintakertomus,
• osavuosikatsaukset,
• kehityskeskustelut

• Talousarvio
• Käyttö-

suunnitelmat
• Kehitys-

keskustelut

1) kunnan 
asukkaiden 
hyvinvoinnin 
edistäminen

Pormestariohjelma

2) palvelujen 
järjestäminen 
ja tuottaminen

3) kunnan tehtäviä 
koskevissa laeissa 
säädetyt 
palvelutavoitteet

4) omistaja-
politiikka

5) henkilöstö-
politiikka

6) kunnan 
asukkaiden 
osallistumis- ja 
vaikuttamis-
mahdollisuudet

7) elin-
ympäristön ja 
alueen 
elinvoiman 
kehittäminen

Strategiassa tulee ottaa huomioon

Kuntastrategian tavoitteita konkretisoivat strategian toimenpiteet, toteuttamisohjelmat, ohjelmat ja projektit



Osallistavan strategiaprosessin askeleet Tuusulassa

• Kuntalaisten illat vuonna 2016 (6 kpl)
• Luottamushenkilöiden strategiakysely 

1-2/2017
• Toimialojen johtoryhmien yhteiskokoukset 

12/2016-1/2017
• Uuden ja vanhan valtuuston yhteinen 

valtuustoseminaari 4.-5.5.2017
• Kunnanhallituksen seminaari 10.-11.8.2017
• Pormestaritreffit asukkaille syyskuussa 2017
• Esimiesten suunnittelupäivä 20.9.2017
• Arvotyöskentely työpaikoilla 22.9.- 13.10.2017
• Avoimet Elinvoima-, Hyvinvointi- ja 

Osallisuusseminaarit 28.9.-5.10.2017
• Konsernijaosto 9.10.2017
• Johtoryhmä 26.9. ja 24.10.2017
• Kunnanhallitus, konsernijaosto ja johtoryhmä 

30.10.2017
• Valtuustoseminaari 2.11.2017

Miksi tehdä strategiaa osallistaen?
• Viimeaikaisessa strategiatutkimuksessa ketteryyden, 

nopean reagoinnin ja osallistumisen on nähty olevan 
avainasemassa strategiatyön kehittämisessä.

• Osallistava strategiatyöskentely tukee henkilöstön ja 
luottamushenkilöiden sitoutumista, mikä edesauttaa
strategian toimeenpanoa.

• Asukkaat osallistamalla saamme arvokasta tietoa siitä 
mikä on heille tärkeää ja osallisuus yhteisissä asioissa lisää 
asukkaiden hyvinvointia



Kuntalaisten illat 2016
• 2*Jokela
• 2*Kellokoski
• Hyrylä
• Riihikallio
• 60-100 osallistujaa/

tilaisuus
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Mitkä ovat Tuusulan vetovoimatekijät, joita uudessa strategiassa tulisi 
painottaa tai edelleen vahvistaa? 



Kunnanhallitus 20.3.2017: Tuusulan kunnan lausunto 
parlamentaarisen työryhmän kommenttipyyntöön 
tulevaisuuden kunnasta



Uuden ja väistyvän 
valtuuston yhteinen 
valtuustoseminaari 
4.-5.5.2017 
Gustavelundissa



Minkälaisen Tuusulan haluamme tulevaisuudessa?
1) Hyvinvoiva kunta ja kuntalaiset 
– Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

2) Sivistyskunta - Kunta sivistyksen edistäjänä

3) Kunta elinympäristön rakentajana

4) Elinvoimainen kunta 
– kunta elinkeinojen ja työllisyyden edistäjänä

5) Yhteisöllinen kunta 
- Kunta osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana 

6) Kehittyvä kumppanuuskunta ja edunvalvoja 
- Kunta itsehallinnollisena kehittäjänä ja kumppanina 
sekä edunvalvojana

1. Yhdyspinnat uuden kunnan, maakunnan, 
sidosryhmien ja kuntalaisen välillä
2. Uuden kunnan johtaminen, toimintatavat ja roolit
3. Uuden kunnan palvelut
4. Uuden kunnan henkilöstö voimavarana
5. Uuden kunnan talous ja kiinteistöt

Miten me teemme uuden kunnan? 



Minkälaisen Tuusulan haluamme tulevaisuudessa?



Pormestarin Kirre -
kirjastoautokierros eripuolilla 
kuntaa

• keskiviikko 13.9.  
• torstai 14.9. 
• tiistai 19.9. 



Arvot muodostavat arjen työskentelyn ja kunnan 
kehittämisen perustan

• Miten kunnan arvot näkyvät työyhteisönne 

työskentelyssä ja kehittämistyössä? 

• Miten arvojen tulisi näkyä työyhteisönne 

työskentelyssä? 

• Mitkä arvot ovat tärkeitä teidän työssä?

• Jos saisitte muuttaa tai päivittää 

yhteiseen arvopuuhun nostettuja arvoja 

(yhtä tai useampaa) – mitä muuttaisitte ja 

miksi?

Tuusulan nykyiset arvot nousivat esille luottamushenkilöille ja henkilöstölle 
tehdyssä kyselyssä vuonna 2013.

Ohje työskentelyyn työpaikoilla 
21.9.-13.10.2017



Avoimet 
strategiaseminaarit





Strategiaperustan viimeistelyn vaiheet
• Valtuustoseminaari 2.11.2017

• Uuden strategian luonnos esiteltiin valtuustoseminaarissa 2.11. ja strategialuonnosta työstettiin seminaarissa 
osallistujien kesken. Valtuustoseminaarin yhteisen työskentelyn tuotokset huomioidaan jatkotyöskentelyssä.

• Valtuustoryhmille annettiin toimeksianto käsitellä luonnosta valtuustoryhmissä ja kommentoida sitä.

• Valtuustoryhmät 2.-13.11.
• Valtuustoasioiden valmistelutoimikunta 13.11.

• Valtuustoasian valmistelutoimikunta kävi läpi valtuustoryhmien palautteen valtuustoseminaarissa esiteltyyn 
strategialuonnokseen. Kokouksessa esiteltiin valmistelun tilanne, valtuustoryhmien näkemykset luonnoksesta ja 
evästykset jatkotyöskentelylle.

• Johtoryhmä 14.11. ja poliittinen johtoryhmä 15.11.
• Strategiaperustaa hiottiin saadun palautteen perusteella kunnan johtoryhmässä ja poliittisessa johtoryhmässä ja 

lähetettiin valtuustoryhmien käsiteltäväksi.

• Ryhmien väliset neuvottelut 19.11.
• Ryhmien väliset neuvottelut 26.11.
• Kunnanhallituksen avoin kokous 27.11.

• Strategiaprosessin eteneminen ja -luonnoksen esittely

• Johtoryhmä 28.11.
• Ryhmien väliset neuvottelut 3.12.
• Kunnanhallitus 4.12.
• Johtoryhmä 5.12.
• Valtuusto 11.12.2017

Strategian visualisointi
• Julkaistaan 11.12. 

www.tuusula.fi/strategia
• Aarne Kempas (tuusulalainen kuvittaja)
Strategian tarinallistaminen
• Seppo Mentula (tuusulalainen kirjailija)



Strategiset tulokset – vireä, sujuva ja hyvinvoiva Tuusula

Henkilökohtaiset tavoitteet (vuoden 2018 suunnittelu, kehityskeskustelut)
Mitä minun pitää tehdä?

Strategiset ohjelmat ja projektit
Mitä meidän täytyy tehdä??

Indikaattorit valtuustokaudelle
Strategian ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

- millä mittaamme tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia?

Päämäärät
Mikä on meille tärkeää?

Strategia-
kokonaisuus

Valtuustokauden strategiset tavoitteet
Mitä haluamme saavuttaa tällä valtuustokaudella?

Tavoitteet vuodelle 2018
Miten saavutamme päämäärämme? Toiminnalliset tavoitteet

Toimintatapa
Mihin uskomme ja miten toimimme?

Visio – Tahtotila
Millaiseksi haluamme tulla?

Strategiaperusta

Tavoitteet vuodelle 2018

Valtuustokauden 
tavoitteet ja 
indikaattorit

Strategiset ohjelmat 
ja projektit

Valtuusto 19.3.2018

Valtuusto 11.12.2017



Mistä valtuusto päättää?

Strategiaperusta

Tavoitteet vuodelle 2018

Valtuustokauden 
tavoitteet ja 
indikaattorit

Strategiset ohjelmat 
ja projektit

Valtuusto 19.3.2018

Valtuusto 11.12.2017 11.12.2017 valtuuston on määrä hyväksyä
• Strategiaperusta, eli visio, toimintatapa ja 

päämäärät
• Pormestariohjelmasta johdetut tavoitteet 

vuodelle 2018 
• Indikaattorit vuodelle 2018

19.3.2018 valtuuston on määrä hyväksyä
• Valtuustokauden strategian toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet
• Kuntalaki: Hyvinvointi, palveluiden järjestäminen ja 

tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, 
henkilöstöpolitiikka, osallisuus ja elinvoima

• Strategian toteutumista kuvaavat ja mittaavat 
indikaattorit valtuustokaudelle

• Strategiakokonaisuus valtuustokaudelle



2018 kevät 2018 syksy

Suunnitelma uuden Tuusulan rakentamiseen 
ja strategian viemisestä käytäntöön

• Strategiaperustan toteuttaminen käynnistyy 

• Strategiaperusta tunnetuksi – viestintää sisäisesti ja 

ulkoisesti!

• Valtuustokauden tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittely 

• Strategisten ohjelmien ja projektien määrittely

• Yhteisten toimintatapojen käytäntöön vieminen

• 8.-9.2.2018 Kunnanhallituksen seminaari
• Valtuustokauden tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittely 

• Kuntastrategiasta nousevien ohjelmien ja projektien määrittely

• Luodaan puitteet vuoden 2019 suunnittelulle

• Maaliskuun valtuusto hyväksyy strategiakokonaisuuden

• Uuden kuntastrategian käytäntöön vieminen henkilöstön ja 

luottamushenkilöiden keskuudessa

• Kunnan brändin kirkastaminen

• Osallistuvan budjetoinnin käytäntöön vieminen

• 26.-27.4.2018 Valtuuston seminaari
• Välikatsaus strategian käytäntöön viemiseen

• Vuoden 2019 suunnittelu

• 14.-15.6.2018 Kunnanhallituksen seminaari
• Vuoden 2019 alustavat tavoitteet ja katsaus strategian käytäntöön viemiseen

• Uuden kuntastrategian ja vuoden 2018 tavoitteiden 

toteuttaminen jatkuu

• Strategia tunnetuksi – viestintää!

• Uuden kuntastrategian juurruttaminen henkilöstön 

ja luottamushenkilöiden keskuudessa jatkuu

• Päämäärien ja tavoitteiden läpivienti jatkuu

• Kulttuurimuutoksen läpivienti jatkuu

• Vuoden 2019 suunnittelu jatkuu

• 1.-2.11.2018 Valtuuston seminaari
• Vuoden 2019 tavoitteiden ja talousarvion esittely

• 10.12.2018 Valtuusto päättää vuoden 2019 

tavoitteista ja talousarviosta



Strategia eläväksi yhdessä uutta tehden









Kiitos!

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

040 314 3052

@HeidiHagman
#uuttatuusulaa

mailto:heidi.hagman@tuusula.fi
https://twitter.com/HeidiHagman

