Me teemme yhdessä uutta!
Strategiaperustasta strategiakokonaisuuteen
- Valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit
Kunnanhallitus
12.3.2018

Sujuva Tuusula
Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja
yritysten tarpeet ymmärtäen.
Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva
joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation
mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.
Sujuvuuden indikaattorit

Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Muuttovoitto
Joukkoliikenteen matkustajamäärä
Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo)

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Sujuva Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen
huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten,
varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

•
•
•

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

•
•

Palvelurakenteen ja organisoinnin kehittämissuunnitelman toteutus
Kehittämisresurssit ja innovaatiotoiminta: osuus kunnan toimintamenoista
ja suhteessa muihin kuntiin
Lähipalveluiden saatavuus

•
•
•
•

Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Kuntalaisten tyytyväisyys sote-kuntayhtymän palveluihin/maakunnan
palveluihin
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Päätöksenteon sujuvuus (käsittelyajat, kanteluiden ja valitusten määrät)
Tyytyväisyys kunnan sisäisiin palveluihin
Muuttovoitto

3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä
kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy.
Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

•
•
•

Kunnan digitalisaatioaste (VM)
Sähköisten palveluiden käyttöaste
Sähköisten palveluiden käyttäjätyytyväisyys ja esteettömyys

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien
välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä.
Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen
muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.

•
•
•
•

Joukkoliikenteen matkustajamäärä (liikennemuodot, reitit)
HSL:n käyttäjien määrä ja tyytyväisyys
Liityntäpysäköintipaikat
Kevyenliikenteenväylien pituus (km)

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä.

•

Paikallisten yritysten osuus euromääräisesti sekä lukumäärällisesti kaikista
kunnan hankinnoista
Markkinaoikeuteen menevien valitusten määrä

•
6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja
selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

•
•

Seudullisesti tai muuten kuntien yhteistyönä tuotettujen palveluiden
määrä
Kuntaliitosselvityksen eteneminen

Hyvinvoiva Tuusula
Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat
hyvinvointia ympärilleen.
Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme
ja toisistamme.
Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto
voi hyvin.
Hyvinvoinnin indikaattorit
Koettu
terveysindikaattorit
• Vireyden
•Työttömyysaste
Lähtötaso 31.12.2017
• Tavoitetaso 31.12.2021
Peruskoulun päättäneet nuoret,
sijoittuminen jatko-opintoihin
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus
Koettu turvallisuus
Työnantajakuva

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Hyvinvoiva Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta,
elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja
kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

•
•
•
•
•

Kouluterveyskyselyn tulokset
Koettu terveys (valitut ikäryhmät)
Lasten harrastuneisuus
Koko perheen tapahtumat, tapahtumien määrä ja laatu, osallistujien määrä
Varhaiskasvatukseen osallistumisen aste
Sairastavuusindeksi
Yksinäiseksi tuntevien osuus (laaja-alaiset terveyskyselyt, kuntakohtainen
koonti)
Järjestötoimintaan osallistuvien määrä
Työttömyysaste
Pitkäaikaistyöttömien määrä
Kunnassa asuvien maahanmuuttajien työllisyysaste ja aktiivisuus
Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden toteutuminen (Koto-mittari)
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus
Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas
Lastensuojelun avopalvelussa olevien asiakkaiden osuus koko
lastensuojelun asiakasmäärästä ja kustannukset
Matalan kynnyksen perhetukipalveluiden saavutettavuus
Oppilashuolto
• oppilaitosten yhteisöllisen ja yksilöllisen työn suhde
• vaadeaikojen toteutuminen

Hyvinvoiva Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.

•
•
•
•
•
•

Huoltajien tyytyväisyys opetuspalveluihin
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin
Koulujen ja päiväkotien yhteisöllisyyden kehittyminen sosiaalisten taitojen oppimisen ja
ylläpitämisen kautta
Oppimistulokset
Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin
Kansalaisopiston opiskelijamäärät ja palveluita käyttävät kuntalaiset ikäryhmittäin

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai
työllistymispolun

•
•
•
•

Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen koulutukseen
Nuorten työttömyysaste/työttömien määrä (alle 25v. ja 25-29v.)
Ohjaamo tavoittaa kaikki kohderyhmänsä asiakkaat
Työssä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä toimenpiteissä olevien nuorten määrä

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset
liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

•
•
•
•
•
•

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä
varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

•
•
•
•
•

Asukkaiden tyytyväisyys liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin
Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
Kuntopolkujen ja reittien kunto, varustetaso ja määrä
Liikuntapaikkojen ja kulttuurikohteiden kävijämäärät ja järjestämät tapahtumat
Koululaisten harrastamisen ja liikkumisen määrä
Ikääntyneiden ja erityisryhmien liikkumiseen ja harrastamiseen (toimenpiteet, ryhmien
määrä)
Koettu turvallisuus
Liikenneonnettomuuksien määrä
Rikosten määrä
Kouluterveyskyselyn tulokset (kouluviihtyvyys, tulee toimeen kavereiden kanssa)
Rakennetun ympäristön turvallisuus

Hyvinvoiva Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja
ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä
kuntalaisten arjessa

•
•
•
•

Kuntalaisten tyytyväisyys puistoihin, viheralueisiin ja -yhteyksiin
Lähiluonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä
Vesistöjen kunto
Luonnonsuojelualueiden määrä Tuusulassa, ha

14. Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa.
Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan
energian osuutta energiankulutuksesta

•
•
•

Osuus asuinkerrosalasta, joka kaavoitetaan keskuksiin ja joukkoliikenteen
käytäville
Hiilidioksidipäästöjen väheneminen
Kunnan toimitilojen energiankulutus, uusiutuvan energian osuus (KETS)

15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden.
Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan
henkilöstö voi hyvin.

•
•
•
•
•
•
•

Työnantajakuva
Henkilöstön työtyytyväisyys
Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä
Sairauspoissaolojen määrä
Työtapaturmien määrä
Lähtövaihtuvuus
Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Vireä
Tuusula
Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri,
matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.
Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja
vireitä.
Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden
hyödyntäminen.
Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.
Vireyden indikaattorit
Asukasmäärä 2021 vähintään 40 000
Valmistuneet asunnot (MAL-sopimus) 420 kpl/vuosi
Työpaikkojen määrä
Luovutettujen yritystonttien määrä ja k-m2
Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset)
Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa
Kuntabrändin kehittyminen

Osallisuuden eri osa-alueiden edistyminen
Lainakanta/asukas

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Vireä Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa
väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta
elinympäristöä.

•
•
•
•
•

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita
ja viihtyvyyttä kehittämällä

•
•
•
•

Keskusta-alueiden työpaikkamäärä
Kaupallisten toimijoiden lukumäärä keskusta-alueella
Keskustojen vetovoiman EKK-mittaus
Asuinrakentamisen määrä

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen
syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaavoituksella ja
edistämällä liikennehankkeita

•
•
•
•
•
•
•
•

Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikkojen määrä
Yritysten liikevaihto
Sijoitus yritysympäristövertailuissa
Kaavoitettujen yritystonttien määrä ja k-m2
Luovutettujen yritystonttien määrä ja k-m2
Maksetun yhteisöveron määrä
Liikennehankkeiden eteneminen:
• poikittaisliikenne,
• kehä IV (mt 152)
• Kehä V
• Ratahankkeet

Asukasmäärä 2021 vähintään 40 000
Valmistuneet asunnot (MAL-sopimus) 420 kpl / vuosi
Kunnan asuntokanta talotyypeittäin ja hallintomuodoittain (MAL-sopimus)
Kaavoitettujen asuntotonttien määrä ja k-m2
Luovutettujen ao-tonttien lukumäärä

Vireä Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja
eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

•
•
•
•
•
•
•

Keskusta-alueiden asukasluku ja asukastiheys
Keskusta-alueiden työpaikkamäärä
Rakentamisen määrä
Palveluiden määrä ja monipuolisuus
Päätökset Moniosta tehty ja Monio valmistuu 2020
HYPA-korttelin toteutuksen vaihe
Asuntomessujen asuntojen, asukkaiden ja kävijöiden määrä

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja
vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

•
•
•
•

Keskusta-alueiden asukasluku
Keskusta-alueiden työpaikkamäärä
Rakentamisen määrä
Palveluiden määrä ja monipuolisuus

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa
Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

•
•
•
•

Keskusta-alueiden asukasluku
Keskusta-alueiden työpaikkamäärä
Rakentamisen määrä
Palveluiden määrä ja monipuolisuus

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja
elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

•
•

Kylien asukasluku
Rakentamisen määrä

Vireä Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

•
•
•
•

Kielivalikoiman monipuolisuus oppilaitoksissa, kielivalinnat ja toteutuneet
kieliryhmät (A2 ja B2 valintojen määrä
Palveluiden saatavuus eri kielillä
Kansainvälisen markkinoinnin määrä suhteessa kansainvälisten yritysten
määrään ja sijoittumiseen kuntaan, ”invest in”-toiminta ja sen tulokset
Kansainvälisen tietojenvaihdon ja yhteistyön määrä palvelutoiminnassa

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat
kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

•
•

Lentokenttään tukeutuvien yritysten ja työntekijöiden määrä
Matkailijamäärien kehittyminen
• ulkomaalaisten yöpyjien määrä
• ulkomaalaisten asiakkaiden määrä

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja
edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

•
•

Focus alueen kaavoituksen ja maanhankinnan sekä -myynnin eteneminen
Kehä IV, väylähankkeen eteneminen

Vireä Tuusula
Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja
laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia
kulttuuriliikunnalle.

•
•
•
•
•

Kulttuuritapahtumien määrä kunnassa
Kulttuuriyhteistyökumppanien määrän kasvu
Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa
Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset)
Matkailijoiden määrä alueella/vuosi (kotimaiset ja ulkomaiset)

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien
virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

•

Tuusulanjärven alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien määrä ja
monimuotoisuus, laatu ja saavutettavuus
Tuusulanjärven alueen yhteistyöverkoston ja –kumppanien lukumäärä ja
aktiivisuus

•

28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun
parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun
ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi.

•
•
•
•
•

Käyttäjätyytyväisyys
Kävijämäärä (tuusulalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, erityisryhmät)
Tapahtumien määrä
Valmennuksellisten olosuhteiden kehittyminen
Liikennejärjestelyjen kehittyminen

Vireä Tuusula

Valtuustokauden tavoite 2018-2021

indikaattorit

29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa
kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset
toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen

•
•
•
•
•
•

Rakennusten m2/käyttäjä
Sisäilmakyselyiden tulokset
Oireilmoitusten määrä
Oppilaiden määrä väistötiloissa
Tilojen iltakäyttöaste
Nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin Tuusulan lukioon ja
lähiseudun oppilaitoksiin

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja
yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla
toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja
verkostojohtamista.

•
•
•
•
•
•

Osallisuuden eri osa-alueiden edistyminen
Yhteisöllisen toiminnan muotojen ovat lisääntyminen
Kehittämisverkostojen esittämät ja toteuttamat toimenpiteet
Yhteistyö 3. sektorin kanssa
Kuntalaislähtöinen palveluiden kehittäminen
Osallistuvan budjetoinnin prosessien ja käyttäjien määrä sekä osuus
kunnan talousarviosta

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan
tunnettuutta

•
•
•
•

Asukastyytyväisyys
Kuntabrändin kehittyminen
Tuusula-uutisoinnin määrä
YouTube-näkyvyys (kansainvälinen ja kotimainen)

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

•
•
•
•
•
•
•
•

Palvelujen kustannukset suhteessa muihin KUUMA-kuntiin
Kunnan käytössä olevat tilat m2
Kunnan käytössä olevien tilojen kustannukset/m2
Tilikauden tulos
Toimintakate/as.
Lainakanta/asukas
Maanmyyntitulot
Verokertymä

Strategiset indikaattorit
Sujuvuuden indikaattorit

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin
Muuttovoitto
Joukkoliikenteen matkustajamäärä
Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo)
Hyvinvoinnin indikaattorit
Koettu terveys

Työttömyysaste
Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatkoopintoihin
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus
Koettu turvallisuus
Työnantajakuva

Strategiset indikaattorit
Vireyden indikaattorit
Asukasmäärä
Valmistuneet asunnot
Työpaikkojen määrä
Yritysten liikevaihto
Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset)
Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa
Lainakanta/asukas
Osallisuuden eri osa-alueiden edistyminen
Verokertymä

Lähtötaso 31.12.2017

Tavoitetaso 31.12.2021

Strategiaperusta – valtuusto 11.12.2017

VISIO
Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula
Tuusula on vireä, yhteistyöstään tunnettu
hyvinvoivien ihmisten kunta.
Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa
niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

Strategian kolme päämäärää
Sujuva Tuusula
Hyvinvoiva Tuusula
Vireä Tuusula

Sujuva Tuusula
Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja
yritysten tarpeet ymmärtäen.
Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva
joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation
mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.

Hyvinvoiva Tuusula
Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja
luovat hyvinvointia ympärilleen.
Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta
itsestämme ja toisistamme.

Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan
kaunis luonto voi hyvin.

Vireä Tuusula
Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää
tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.
Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat
omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.
Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on
lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.
Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.

Toimintatapamme
Me
Teemme
Yhdessä
Uutta

Me tuusulalaiset
Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja
kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja
tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu
meille kaikille!
Teemme parempaa huomista
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 tekemällä pärjäämme
Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa.
Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.
Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.
Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden
Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme
tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

