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     TUUSULASSA   

- arjessa lähellä, tulevaisuutta rakentamassa 
 
Teemme töitä perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi,  
tulevaisuus tehdään kodeissa. 
 

 Olemme Tuusulan Keskustassa tukemassa kodin, 
päivähoidon, koulun ja työn yhteensovittamista. 
Edistämme päätöksenteossa vaihtoehtoja ja perheiden 
valinnanvapautta kunnan vetovoima- ja pitovoimatekijöinä. 

 Neuvoloiden tulee mielestämme olla matalan kynnyksen 
moniammatillisia palveluyksiköitä, jotka palvelevat myös 
perheen perustamista harkitsevia. Neuvoloista löytyvät 
lasten psykologiset ja sensomotorista kehitystä tukevat 
palvelut. Esitämme vanhemmuuden tukitoimeksi  
”vanhemmuusajokorttia”. 

 Pidämme nuoret mukana, emme jätä. Viemme palvelut sinne, missä nuoret ovat.  
             Kannustamme katutoimintaan, olemme mukana nuorten keskuudessa.  

 Turvaamme kotiin vietävien palveluiden saatavuutta lapsiperheille, omaishoitajille, 
vammaisille ja ikäihmisille. Tuusulalaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden koordinointia ja 
seurantaa tulee toteuttaa kiinteässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen lautakunnan sisältöasiantuntijoiden kanssa.  

 Omaishoitajien sijaisille, perhehoitajille ja henkilökohtaisille avustajille esitämme 
perustettavaksi ylikunnallista digiresurssipankkia, joka auttaa sijaisjärjestelyjen sähköistä 
hoitamista sinne, missä tarvetta on, oikea-aikaisesti. Ylikunnallinen yhteistyö helpottaa 
osaltaan sijaisresurssien riittävyyttä. 

 
Rakennamme tuusulalaisille turvallista arkea. 
 

 Tuemme monimuotoista ja kohtuuhintaista asumista koko kunnan alueella. 
 Sujuva liikenne on mielestämme erinomaista perhepolitiikkaa. Julkisen liikenteen tulee olla 

kattavaa, sujuvaa ja kohtuuhintaista. Liityntäparkkipaikkoja on oltava riittävästi ja niiden 
tulee olla asiallisesti hoidettuja ja valaistuja. 

 Varmistamme päätöksiä tehdessämme lähellä koteja tarjottavien palveluiden saatavuutta. 
Hyvässä kunnossa olevat lähikoulut tulee jatkossakin säilyttää. Koululaisten ja perheiden                                        
tarpeet ovat erilaisia, vaihtoehtoja tarvitaan. Päivähoito, esikoulu ja koulu lähellä kotia ovat 
maaseutukunnan ja haja-asutusalueiden keskeisiä vetovoima- ja pitovoimatekijöitä. 



 Pidämme huolta, että harrastusmahdollisuudet ovat koko kunnan alueella tasapuolisesti 
käytettävissä. Yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden on oltava mukana kaikessa kunnan 
toiminnassa. 

 
Edistämme hyvinvointia työllä ja yrittäjyydellä. 
 

 Kannustamme kouluttautumiseen, työhön ja yrittämiseen. 
 Pidämme esillä ja päätöksenteon ytimessä vahvan rahoituspohjan, ostovoiman sekä 

yrittäjähakuisuuden merkitykset uusien yritysten perustamisessa ja saamiseksi kuntaan. 
Samalla tuemme työllisyyttä kunnassa.  

 Edellytämme, että kunta on elinvoiman keskus, joka takaa yrittämisen mahdollisuuksia. Pk –
yritykset on otettava mukaan kunnan hankintoihin ja digitalisaation keinoja on yhä edelleen 
laajennettava yrittäjien tukemiseksi. 

 Esitämme yritystonttien määrän kasvattamista ja byrokratian purkamista lupien 
käsittelyprosessien joustavoittamiseksi. Kannatamme yrittäjien tarpeita vastaavien nk. 
räätälöityjen tonttien määrän lisäämistä. 

 Täydennysrakentamista tulee mielestämme helpottaa.  
 Huolehdimme osaltamme siitä, että kunta hyödyntää paikallista ruuan tuotantoa, 

kuljetuspalveluita ja muuta paikallista yritystoimintaa kunnan palveluissa ja hankinnoissa.  
 

Puhdas luonto ja vastuu ympäristöstä ovat meille 
päätöksenteon perustana. 

 Otamme päätöksiä tehdessämme huomioon, että tulevaisuuden 
Tuusulassa kunnan investoinnit esimerkiksi puurakentamiseen 
sitovat hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin. 

 Huolehdimme siitä, että kunnassa laaditaan ja päivitetään  
kestävän kehityksen ohjelmia. Seuraamme sitä, että ohjelmia noudatetaan, seurataan ja 
edistyminen tehdään näkyväksi kuntalaisille.  

 Puolustamme viher- ja virkistysalueita. Edellytämme, että kunta investoi hyvinvointia 
tukeviin luontopalveluihin.   

     


