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Nurmijärvi
– positiivinen ilmiö
Nurmijärvi on Helsingin seudun kasvava ihmisen kokoinen kunta, jonka sijainti
on erinomainen. Täällä on helppo asua, elää ja yrittää. Nurmijärvellä kohtaavat
kaupunkimainen ja maaseutumainen elämäntapa sekä mahdollisuus nauttia
luonnossa liikkumisesta lähellä kansainvälistä lentoasemaa.

Kuntastrategia varmistaa, että Nurmijärvi kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessakin viihtyisänä ja turvallisena paikkana, jossa voit valita monista eri vaihtoehdoista erilaiseen
elämäntilanteeseen ja -tapaan sopivan asumispaikan ja asuntotyypin kilpailukykyiseen
hintaan. Nurmijärvelle on helppo tulla ja kotiutua. Omaleimaisissa taajamissamme palvelut ovat helposti saavutettavissa. Huolehdimme alueiden ja ympäristön viihtyisyydestä.
Kyliemme vetovoima perustuu maalaismaisemiin ja luonnonrauhaan.
Meillä palvelut tukevat asukkaiden sujuvaa arkea ja hyvinvointia heidän omassa elin
piirissään eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan palvelun
lähtökohtana on henkilöstömme ammattitaito, osaaminen ja hyvä palveluasenne.
Tarjoamme vapaa-ajan toimintaan ja harrastamiseen kattavan valikoiman vaihtoehtoja
eri-ikäisille kuntalaisille. Harrastaa voit yksin tai ryhmässä – osallistua itse tekijänä tai
katsojana.
Kasvatamme kunnan työpaikkojen määrää parantamalla jo toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia, avaamalla sijoittuvien yritysten tarpeisiin uusia yritysalueita ja luomalla
keskustoihin paikkoja, jonne palvelut voivat sijoittua. Kunta uudistaa toimintaansa, tuo
palveluja joustavasti saataville ja luo asukkailleen mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Näin myös kuntalaisten rooli omasta hyvinvoinnistaan huolta pitä
vinä kansalaisina vahvistuu. Yhdessä kuntaa kehittäen olemme positiivinen ilmiö.
Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2018–2025: Nurmijärvi – positiivinen ilmiö, on laadittu
tiiviissä yhteistyössä valtuuston, kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien
edustajien kanssa. Strategian keskeiset teemat sekä niitä tarkentavat kärjet ja toimenpiteet on
koottu kuulemistilaisuuksien, työpajojen ja seminaarien sekä tulevaisuustarkastelun pohjalta.
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Koko elämän kunta. Nurmijärvellä on kolme omaleimaista päätaajamaa:
Klaukkala, Kirkonkylä ja Rajamäki. Yhdessä maaseutumaisten kylien kanssa
ne tarjoavat monipuolisia asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteissa.
Suunnittelemme ja kehitämme kunnan eri osa-alueita näiden omia luontaisia
vahvuuksia ja ominaisuuksia hyödyntäen sekä esille nostaen.

Helppo muuttaa ja kotiutua. Tarjoamme koko ajan monipuolisia tontteja
kilpailukykyiseen hintaan. Näin asukkaat voivat valita itselleen sopivan
asumispaikan ja asuntotyypin. Eri alueiden pitämiseksi elinvoimaisina
ohjaamme uudisrakentamisen sijoittumista ja ajoittumista ottaen huomioon
olemassa olevat palvelut.

Vetovoimaiset taajamat
Kehitämme taajamiamme niiden vahvuuksia hyödyntäen,
rakennetta tiivistäen ja y
 leisilmettä kohentaen. Panostamme
taajamien viihtyisyyteen sekä vahvistamme erityisesti keskustaalueiden houkuttelevuutta kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen
keinoin. Tämä vahvistaa väestöpohjaa, mikä lisää uusille palveluille
mahdollisuuksia sijoittua taajamiin.
Käytännön työssä

4 jatkamme aktiivista maanhankintaa sekä turvaamme
monipuolisen tontti- ja asuntot arjonnan kilpailukykyiseen hintaan

4 suunnittelemme ja edistämme houkuttelevaa asuntotuotantoa
muun muassa puurakentamisen keinoin

Luonto lähellä ja liikkuminen turvallista. Helposti saavutettavat ja

4 parannamme liikenteen sujuvuutta investoimalla Klaukkalan

laadukkaat ulkoilureitit, ulkoliikuntapaikat sekä lähiluontokohteet lisäävät
asukkaiden viihtyvyyttä. Suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain
turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä.

4 suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain turvallisia ja

Huolehdimme alueiden ja ympäristön viihtyisyydestä sekä
turvallisuudesta. Pidämme ympäristömme viihtyisänä ja siistinä sekä

kehätiehen ja rakentamalla siihen tukeutuvaa tie- ja katuverkkoa
esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä taajamien
sisällä sekä taajamien välillä yhteistyössä maakunnan ja valtion
viranomaisten kanssa
4 kohennamme taajamien siisteyttä ja yleisilmettä sekä
rakennamme lisää laadukkaita viheralueita

vaikutamme syrjäytymisen ehkäisemiseen monialaisella yhteistyöllä.
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Viihtyisä ja turvallinen

1. Viihtyisä ja
turvallinen Nurmijärvi

Elinvoimaiset kylät ovat yksi vahvuutemme. Kylät ovat hyvin saavutettavissa H
 elsingin
seudulla. Kylien vetovoima perustuu maalaismaisemiin ja luonnonrauhaan. Taajamien
ympärillä sijaitsevat kylät tarjoavat monipuolisuutta ja taajamille vaihtoehtoisia
asuinympäristöjä.
Kylien houkuttelevuuden, kasvun ja kehittymisen turvaamiseksi käytämme maan
käyttö- ja rakennuslain uudistuksen tarjoamia mahdollisuuksia nopeuttaa ja
joustavoittaa kylien m
 aankäytön suunnittelua ja rakentamista kylissä.

Käytännön työssä

4 selvitämme keinoja kylien maaseutualueiden osayleiskaavojen laadinnan
uudistamiseen sekä kyläyleiskaavojen laadintaan

4 jatkamme kylien toiminnallista kehittämistä toteuttamalla kyläsuunnitelmia
 yläläisten ja kunnan välisenä vuoropuheluna muun muassa kyläasiain
k
neuvottelukunnassa
4 ulotamme osallistuvan budjetoinnin myös kyläalueille
4 toimimme aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa rahoituksen
saamiseksi erilaisille kyliä kehittäville hankkeille

Luonto ja ulkoilumahdollisuudet
Luonto on lähellä jokaista nurmijärveläistä. Laadukkaiden ulkoilu- ja liikuntamahdolli
suuksien avulla kannustamme kuntalaisia aktiivisuuteen, arkiliikuntaan koulu- ja
t yömatkoilla sekä tuemme hyvinvointia edistäviä terveellisiä elämäntapoja.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi
KLAUKKALA

KIRKONKYLÄ

Klaukkala on kaupallinen ja Kirkonkylä on julkisten palvekaupunkimainen asumisen
luiden keskus, joka tarjoaa
keskus. Liikenne sujuu K
 lauksekä asukkaille että yrityksille
kalan kehätiehen tehtyjen inkeskustan alueella monipuovestointien sekä siihen liittylisia palveluita. Kirkonk ylässä
vän tie- ja katuverkon rakentaasuinalueet ja palvelut sijaitmisen myötä. Asuin
alueilta
sevat kävely- ja pyöräilyetäion hyvät kävely- ja pyöräilysyydellä toisistaan ja luonto
yhteydet keskustaan, jossa
on kaikkea lähellä.
on monipuoliset palve
lut.
Klaukkalantietä
kehitetään
Vetonauloina erityisesti
keskusta-alueella
taajama
4 vahva yrityskeskittymäkuvaltaan yhtenäisemmäksi
alue
ja liikenneratkaisuiltaan toimivaksi.
4 nopea liikenneyhteys
suoraan moottoritielle
Vetonauloina erityisesti

4 erilaiset liikunta- ja
kulttuuritapahtumat

4 pikkukaupunkimainen
asuinmiljöö kaikenikäisille

4 kehittyvä Viirinlaakson

Käytännön työssä

alue

4 kehitämme ja nostamme esiin Vantaanjoen koskialueiden ja Sääksjärven
virkistysmahdollisuuksia
4 pidämme ulkoilureitit ja -paikat sekä kevyen liikenteen väylät hyvässä kunnossa
ja jatkamme verkottuneiden ulkoilureittien suunnittelua ja rakentamista
4 kehitämme koulujen ja päiväkotien pihoja monipuolisiksi
vapaa-ajanvietto- ja ulkoliikuntapaikoiksi
4 tuomme paremmin ja monipuolisemmin esiin kunnan kattavia
ulkoilumahdollisuuksia ja luontokohteita
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4 monipuoliset asumismahdollisuudet
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RAJAMÄKI
Rajamäki ympäristöineen on
kunnan luonto- ja matkailu
keskus. Siellä on myös toimi
vaa nykyaikaista teollisuutta.
Luonnonläheisillä omakoti
alueilla on tilantuntua ja omaa
rauhaa. Rajamäen vahva yhteisöllisyys tukee asukkaiden
hyvinvointia.
Vetonauloina erityisesti

4 liikuntamahdollisuudet
luonnossa kaikkina
vuodenaikoina, upea
Sääksin uimaranta ja
Kiljavan alue

4 uimahalli
4 tehdasyhdyskunnan

historia ja sen tarjoamat
matkailukohteet

Viihtyisä ja turvallinen

Kehittyvät kylät

Sujuva arki

2. Sujuva arki
Nurmijärvellä on hyvä asua ja elää. Tavoitteemme on, että
kasvavien ja kehittyvien päätaajamiemme palvelut ovat helposti
saavutettavia ja monipuolisia. Tarkastelemme koko kunnan palveluverkon ajantasaisuutta ja toimivuutta säännöllisesti.

Asukkaiden hyvinvointi on kunnalle tärkeää. Nurmijärvellä
palvelut tukevat asukkaiden sujuvaa arkea ja hyvinvointia heidän omassa
elinpiirissään eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Painopisteemme ovat
kaikkien ikäryhmien osalta syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä työssä ja
varhaisessa tuessa. Tuemme kuntalaisten omatoimisuutta toimimalla
matalan kynnyksen periaatteella yhteistyössä heidän kanssaan.
Ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia edistämme kehittämällä heidän
tarpeitaan vastaavia palveluja, muun muassa erilaisia asumisen ja
palvelujen yhdistäviä ratkaisuja.
Tarjoamme vapaa-ajan toimintaan ja harrastamiseen kattavan
valikoiman vaihtoehtoja eri-ikäisille kuntalaisille. Harrastaa voit
yksin tai ryhmässä – osallistua itse tekijänä tai katsojana.
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Toimiva joukkoliikenne

Lapsissa ja nuorissa kasvaa tulevaisuus. Tuemme erityisesti lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toimiva joukkoliikenne suorine yhteyksineen Helsinkiin on paino
pisteemme. Tavoitteenamme on kuntalaisten työssäkäynnin ja
asioinnin helpottaminen. Turvaamme joukkoliikenteen toimivuuden
pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti asiakastarpeiden mukaisesti.
Palvelutasoa tarkistetaan säännöllisesti.

Keskeistä meille on toiminta lähellä kuntalaisen arkea, lasten ja nuorten omissa
kasvuympäristöissä heidän lähiverkostonsa mukaan ottaen.

Käytännön työssä

Käytännön työssä

4 kokoamme lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen niin, että
sopivan tuen saaminen oikeaan aikaan helpottuu
4 mahdollistamme oppilaan yksilöllisen ja ehyen oppimispolun
esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka
4 vahvistamme moniammatillista ja varhaista avointa yhteistyötä
varhaiskasvatuksessa ja lasten iltapäivätoiminnassa
4 vahvistamme koulun nuorisotyötä
4 parannamme lukiokoulutuksen houkuttelevuutta oman kunnan alueella
4 tuomme Kulttuuripolku-toiminnan osaksi lasten ja nuorten
kulttuurikasvatusta

Palveluiden saatavuus ja joustavuus
Palveluiden käyttämisen helppous kuuluu jokaiselle. Mukautamme palvelumme
asiakaslähtöisesti kuntalaisten erilaisten elämänvaiheiden ja -tilanteiden tarpeisiin.

4 ylläpidämme palvelutasopäätöksen mukaista vuoroväliä työssäkäyntiin ja asiointiin taajamien ja Helsingin keskustan välillä

4 kehitämme sisäistä joukkoliikennettä taajamien välille ja
hyödynnämme joukkoliikennettä myös koulukuljetuksissa

4 pidämme lipputuotteiden hinnat seudullisesti kilpailukykyisinä
4 lisäämme liityntäpysäköinnin paikkoja
4 selvitämme lippujärjestelmien yhdistämisen mahdollisuuksia

Harrastusmahdollisuudet
Meillä on monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia
kaikenikäisille muun muassa liikunnan, kirjastopalveluiden,
nuorisotyön, kulttuurin, opiskelun ja järjestötoiminnan parissa.
Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus
ainakin yhteen harrastukseen.

Käytännön työssä
Käytännön työssä

4 otamme kunnan alueella toimivat järjestöt mukaan

4 lisäämme palveluidemme saatavuutta muun muassa laajentamalla
aukioloaikoja sekä luomalla käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja
4 säilytämme sähköisten palveluiden rinnalla myös vaihtoehtoisia palveluita
4 varmistamme kilpailukykyiset tietoliikenneyhteydet kuntalaisten ja
yritysten käyttöön
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ideoimaan ja järjestämään vapaa-ajan palveluita

4 mahdollistamme laajemman kunnan tilojen iltaja viikonloppukäytön

10

Sujuva arki

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Yritysten kunta

3. Yritysten kunta
Vetovoimatekijämme ovat hyvä sijainti ja saavutettavuus sekä
kyky vastata laajentuvien ja kasvavien yritysten tarpeisiin tarjoamalla riittävän
suuria ja edullisia yritystontteja. Tuotamme yritysten tarvitsemat palvelut
nopeasti ja tehokkaasti kuntaorganisaation sujuvalla yhteistyöllä. Aloittavien
ja jo toimivien yritysten neuvonta on helposti saatavilla ja tarjoaa yhteistyöverkoston kautta monipuoliset ja laaja-alaiset, yrittäjälle ilmaiset palvelut.

Monipuoliset yritysalueet sekä
kaupan- ja palveluiden alueet
Järjestämme riittävästi yritystontteja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.
Kehitämme olemassa olevia yritysalueitamme.
Uudet yritykset ovat tervetulleita kuntaamme – kehitämme myös uusia
yritysalueita. Varaudumme kaavoituksessa ja maanhankinnassa sekä
keskustojen kaupan ja palvelujen tarpeisiin että tulevaisuuden uusiin
yritysalueisiin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tärkeimmät uudet
yritysalueemme ovat valtatie 3:n varrella Ilvesvuori Pohjoinen, Klaukkalan
kehätien varrella Lintumäen ja Sudentullinmäen alueet sekä Rajamäellä
Altian alue.

Menestyvät yritykset
Kunnan alueella toimivien yritysten menestys
on meille tärkeää. Tavoitteenamme on saada
kunnan alueelle noin sata uutta työpaikkaa
vuodessa. Tästä noin puolet syntyy kunnassa
jo toimiviin yrityksiin.
Hyvä yhteistyö yritysten ja kunnan välillä
on lähtökohtamme. Käymme tiivistä vuoropuhelua yritysten ja elinkeinoelämän sekä
yrittäjäjärjestöjen kanssa. Luomme yrityksille
kohtaamispaikkoja ja verkostoja, joissa niin
yksinyrittäjät kuin isommatkin yritykset
voivat jakaa kokemuksiaan. Tulevaisuuden
yrittäjäsukupolvea haluamme tukea jatkamalla
yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä
oppilaitosten kanssa.

Käytännön työssä

4 ylläpidämme helposti saatavilla olevia ja
kattavia neuvontapalveluja

4 toteutamme hankintoja avoimesti siten,

Käytännön työssä

4 lupamenettelymme on sujuvaa
4 kaavoitus- ja maanluovutusprosessimme toimivat tehokkaasti
4 markkinoimme yrityksille aktiivisesti kuntamme tarjoamia monipuolisia
sijoittumismahdollisuuksia
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että yritykset ja muut yhteisöt voivat
osallistua niiden valmisteluvaiheeseen
4 mahdollistamme kunnan vetovoimaisten
luonto- ja kulttuurikohteiden varaan perustuvaa liiketoimintaa muun muassa Sääksjärven
seudulla sekä Vantaanjoen koskialueilla
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Ylpeys työstä ja sitoutuminen näkyvät päivittäisessä toiminnassamme.
4 Asiakaslähtöisen ja laadukkaan palvelun lähtökohtana ovat henkilöstömme
ammattitaito, osaaminen ja hyvä palveluasenne.
4 Toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja tulevaisuutta ennakoiden.
Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja prosessejamme.
4 Tuotamme palveluidemme laadun työntekijän ja työnantajan molemminpuolisella
arvostuksella, luottamuksella ja joustavuudella.
4 Huolehdimme terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä.
4 Tavoitteenamme on olla vetovoimainen ja haluttu työnantaja.

Esimiehen
tuki

Yhteisön tuki

Viihtyminen
perustyön äärellä

Osaamisen kehittäminen ja ammattitaito
Arvostamme henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista. Haluamme tarjota mahdollisuuksia
jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen sekä työssä oppien että kouluttautumalla.

Avoin
vuoropuhelu

Oman työn
hallinta

Käytännön työssä

4 hyödynnämme henkilöstön osaamista yli toimialojen
4 kannustamme hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamiseen

Valmentava johtaminen

Vaikutusmahdollisuudet

Johtaminen ja esimiestyö perustuvat valmentavaan johtamiseen, mikä tarkoittaa arvostavaa,
osallistavaa ja tavoitteellista toimintaa. Luomme edellytykset tulokselliselle työn tekemiselle hyvällä,
esimiesten omaan esimerkkiin perustuvalla johtamisella ja huolehtimalla hyvästä työilmapiiristä.
Käytännön työssä

4 käymme avointa vuoropuhelua ja varmistamme työntekijöiden osallisuuden työn suunnitteluun
4 asetamme tavoitteet selkeästi
4 kannustamme, arvostamme ja kiitämme
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Lähde: Henkilöstön strategiapuimala 29.9.2017

Osaajien työpaikka

4. Osaavien työntekijöiden
hyvin johdettu työpaikka

Aktiivinen vuoropuhelu

5. Aktiivinen vuoropuhelu
ja viestintä
Nurmijärvi on asukkaidensa kunta. Tuomme kunnan toiminnan lähelle
kuntalaista vahvistamalla kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen
ja osallistumiseen. Kuulemme ja kuuntelemme toisiamme. Toimimalla vuorovaikutteisesti
rakennamme yhteistyötä kuntaorganisaation, päätöksentekijöiden, kuntalaisten sekä
muiden sidosryhmien välille. Viestimme näkyvästi ja kiinnostavasti nostaen esille hyviä
esimerkkejä toiminnastamme ja vahvistamme myönteistä kuntakuvaa.

Aktiivisuus ja osallisuus
Jokaisella on oikeus osallisuuteen. Hyvän hallinnon tavoin vahvistamme kuntalaisten
mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Asukastilaisuuksien lisäksi meillä
on monipuolista kohtaamista ja sähköistä osallistumista.

Käytännön työssä

4 etsimme ja tarjoamme aktiivisesti kuntalaisille ja muille toimijoille erilaisia tapoja ja keinoja
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja vuoropuheluun, muun muassa kehittämällä palveluissamme
asiakasraatitoimintaa
4 vakiinnutamme osallistuvan budjetoinnin osaksi kunnan toimintaa laajentaen käytäntöä ja
kannustaen k
 untalaisia hyödyntämään tätä mahdollisuutta
4 otamme käyttöön uusia yhteistyömuotoja järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
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Avoin ja ajantasainen
viestijä
Olemme luotettava, aktiivinen, ennakoiva ja
vuorovaikutteinen viestijä. Kerromme ennen
kuin meiltä kysytään. Kuuntelemme ennen
kuin päätämme. Luomme päivittäisellä
toiminnallamme kuntalaisten ja eri sidosryhmien hyvää mielikuvaa Nurmijärvestä.
Lisäämme kuntaa markkinoivaa viestintää.

Käytännön työssä

4 kehitämme viestintäämme yhä monipuolisemmaksi erilaiset kohderyhmät
huomioon ottaen
4 viestimme ajantasaisesti ja ennakoiden,
jotta kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset
tietävät hyvissä ajoin suunnitelmistamme,
toiminnastamme ja palveluistamme
4 edistämme avoimuuden toteutumista
vahvistamalla hallinnon läpinäkyvyyttä
ja tuomalla paremmin esille organisaation
tuottamaa julkista tietoa
4 vahvistamme henkilöstömme viestintä
osaamista kannustaen hyvien käytäntöjen
esille nostamiseen
4 kehitämme kunnan brändiä ja jatkamme
vetovoimakampanjointia
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Kunnan hyvä johtaminen perustuu vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden ja kunnan viran
haltijajohdon vastuulliseen toimintaan sekä toimivaan yhteistyöhön ja työnjakoon. Huolehdimme
myös, että kuntaorganisaation rakenne vastaa tulevaisuuden tarpeita. Kuntakonserniin kuuluvat
yhtiöt täydentävät kunnan palveluja. Varmistamme, että taloutemme on myös pitkällä aikavälillä
kestävällä pohjalla, jotta voimme huolehtia kuntalaistemme hyvinvoinnista. Kehitämme talouden
ja toiminnan ohjausjärjestelmäämme tukemaan tiedolla johtamista.

Yhteistyö takaa onnistumisen. Varmistamme, että poliittinen ja operatiivinen johtaminen toimivat saumattomasti yhteen. Lisäämme päättäjien ja viranhaltijoiden vuoro
puhelua asioiden valmistelussa asiantuntijoiden ja päälliköiden kanssa.
Arvioimme jatkuvasti toimintaamme. Otamme tämän huomioon myös kunnan o
 man
palvelutuotannon ja ostopalveluiden suhteesta päättäessämme.

Käytännön työssä

4 selkeytämme päätöksenteon ja operatiivisen johtamisen rooleja
4 luomme uusia tilaisuuksia päättäjien ja viranhaltijoiden kohtaamisille
4 tuotamme päätöksenteon tueksi kunnan ja seudun kehitystä ja kehittämistä
koskevaa tietoa helposti omaksuttavassa muodossa

4 vertaamme säännöllisesti toimintatapojamme ja kustannuksiamme muiden
kuntien parhaisiin käytäntöihin

4 teemme valtuustokausittain itsearvioinnin päätöksenteon ja johtamisen sekä

Tasapainoinen talous ja omaisuudenhoito
Kunnan käyttötalouden asukaskohtaiset kustannukset vastaavat valittujen vertailukuntien kustannus- ja
palvelutasoa. Otamme huomioon kuntien erilaiset käytännöt ja erot tietojen vertailtavuudessa. Käyttötalouden kustannuskehitys ei ylitä verotulojen kasvuprosenttia. Sopeutamme asteittain kunnan investointien
tason vastaamaan kunnan talouden kantokykyä.
Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt täydentävät palvelujamme. Olemme aktiivinen omistaja ja hyödynnämme
kuntakonsernin yhteisöjen osaamista ja palveluja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan talouden
tasapainoa tukevat myös konsernin tarkoituksenmukainen rakenne ja yhteiset toimitilaratkaisut.
Huolehdimme kiinteästä omaisuudestamme pitämällä rakennukset tarkoituksenmukaisina, turvallisina
sekä sisäilmaltaan terveellisinä.

Käytännön työssä

yhteistyön toimivuudesta

Kestävä kehitys
Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme. Tuemme ympäristönsuojelua kunnan ja
kansalaistoiminnan yhteistyönä. Rakennamme kuntaa taloudellisesti, ekologisesti ja vastuullisesti.
Energiatehokkuussopimuksemme tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö strategia
kaudella. Edistämme omalta osaltamme seudullisten vesienhoidon ja -suojelun ohjelmien toteutu
mista. Näitä ovat Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021 sekä Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimenpideohjelma 2017–2027. Keski-Uudenmaan
strategisen ilmasto-ohjelman m
 ukaisesti päästövähennystavoittemme on 25 % vuoden 2006 tasosta
vuoteen 2020 mennessä. O
 hjaamme seudun MAL-sopimuksen mukaisesti maankäyttöä, asuntotuotantoa
ja liikennejärjestelmää kokonaisuutena yhdyskuntarakennetta eheyttäen ja kestävää liikkumista edistäen.

4 otamme vaiheittain käyttöön tuotepohjaisen talousarvion sekä suoritteiden kustannusten ja
vaikutusten seurannan

4 selvitämme kunnan tulojen lisäämismahdollisuudet muun muassa maapolitiikan erilaisten
linjausten vaikutukset tuloihin

4 viimeistelemme Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteita
koskevan ohjelman
4 kartoitamme systemaattisesti kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknisen kunnon ja
kohdistamme investointiohjelmassa toimenpiteitä korjaustarpeen mukaisesti
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Käytännön työssä

4 toteutamme energiaa säästäviä toimenpiteitä kunnan kiinteistöissä
4 olemme mukana KUUMA-kuntien yhteistyössä uudistamassa Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelmaa 
ja verkostoidumme kuntien ilmasto-ohjelmia kehittävien kuntien kanssa

4 otamme ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen sopeutumisen huomioon maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa ohjaamalla seudullisten periaatteiden mukaisesti asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen,
joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille
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Terve talous

6. Terve talous ja linjakas
päätöksenteko

Päätöksenteko ja toiminnan arviointi

Ohjelmat ja suunnitelmat

Strategiaa toimeenpanevat
ohjelmat ja suunnitelmat
Nurmijärven kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta ja näkemyksemme tämän
tärkeimmistä teemoista ja painopistealueista. Strategisten pääteemojen ja teeman kärkien
toteuttamisen tarkempiin tavoitteisiin, toimenpiteisiin, vastuutahoihin ja aikatauluihin voi tutustua
Nurmijärven kunnan erillisohjelmissa ja -suunnitelmissa:
Elinkeinopoliittinen ohjelma 2011
Helsingin seudun, valtion ja kuntien MAL-sopimus 2016–2019
Henkilöstöohjelma 2017–2019
Hyvinvointisuunnitelma 2017–2019
Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma
Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2016

Strategiaa toimeen panevat ohjelmat
ja suunnitelmat löytyvät Nurmijärven
kunnan kotisivuilta
www.nurmijarvi.fi/strategia

Strategian toteutumista
kuvaavia keskeisiä mittareita
Strategian toteutumista arvioidaan ja mitataan sitä
toteuttavissa ohjelmissa määriteltyjen mittareiden
lisäksi seuraamalla väestön ja työpaikkamäärän kasvua
sekä kuntalaispalautetta. Lisäksi seuraamme talouden
keskeisiä tunnuslukuja, joita ovat käyttötalouden menot/
asukas sekä investointien ja tulorahoituksen suhde.
Liitemateriaali:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017

4 kooste valmisteluaineistoista, sidosryhmätyöstä,
kyselyistä, skenaariotyöstä

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2010
Maapoliittinen ohjelma 2016
Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010
Nurmijärven kunnan Palveluohjelma 2017
Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteet -ohjelma
Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040
Omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset kuntastrategiassa: Konsernijaosto 5.9.2017 (§ 11)
Tietohallinto-ohjelma 2017–2020
Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätös 22.12.2016
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimenpideohjelma 2017–2027
19
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Arvopohjamme ja toimintatapamme

Arvopohjamme ja
toimintatapamme
Vastuullisuus
Nurmijärvi on aktiivisten ja vastuullisten asukkaiden kunta.
Kannamme vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista,
kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja
ympäristöstä. Teemme kestäviä päätöksiä pitkäjänteisesti
vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointiin perustuen.
Seuraamme päätöstemme toteutusta ja vaikuttavuutta.

Avoimuus
Toimintamme ja päätöksentekomme on avointa,
vuorovaikutteista ja läpinäkyvää. Jaamme tietoa ja
otamme palautetta vastaan avoimesti, oikeaaikaisesti ja useita kanavia käyttäen.

Uudistuminen
Uudistamme toimintatapojamme muuttuvan maailman haasteiden
mukana. Olemme kriittisiä, uudistumishaluisia ja -kykyisiä.

Yhteistyö
Toimimme kehittäjänä ja luotettavana yhteistyökumppanina.
Yhteistyöverkostoissa olemme tuloksellisia ja valvomme myös
kuntalaisten etuja. Näin hankkeet etenevät jouhevasti
ja saamme aikaan hyvinvointia edistäviä palveluja.

Yhteisöllisyys
Luomme toiminnallamme kasvupohjaa kuntalaisten positiiviselle
yhteisöllisyydelle, joka lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja
turvallisuutta lähiympäristössään.
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