
Nurmijärven esimiesten 
strategiakyselyn tulokset



• Strategiakysely Nurmijärven kunnan esimiehille 3.9–15.9.
• N= 56, 43% kunnan esimiehistä
• Kyselyssä kartoitettiin Nurmijärven kunnan esimiesten näkemyksiä strategiatyön 

keskeisiin kysymyksiin: Mitä kohti meidän olisi hyvä suunnata ja mitä välttää? 
Mitkä ovat vahvuutemme ja tärkeimmät kehittämisen kohteemme tulevina 
vuosina? Miten otamme määrätietoisia askeleita näitä kohti? Entä mitkä ovat 
kunnan strategiset lähtöolettamukset ja reunaehdot koskien toimintaamme?

• Vastaajista yli puolet sivistys- ja hyvinvointitoimialalta,  joka neljäs 
ympäristötoimialalta, joka kuudes konsernipalveluista. Hajavastauksia Aleksia-
liikelaitoksesta

• Noin 80% vastaajista on työskennellyt kunnassa vähintään viisi vuotta. Yli puolet 
vastaajista yli kymmenen vuotta



Mitä Nurmijärven päivitettyyn visioon tulisi sisällyttää? Valitse max 3

Muu, mikä: Monimuotoista asumista taajamissa tai maaseudun rauhassa, Nurmijärvi haluaa 
palvella asukkaitaan hyvin
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10.Nurmijärvi on kansainvälinen

9. Nurmijärvi on eläkeläisten ja ikääntyvien kunta

8. Nurmijärven painopiste siirtyy lapsiperheiden kunnasta
aikuisväestön kunnaksi

7. Nurmijärvi on edelläkävijäkunta valikoiduissa asioissa

6. Nurmijärvi on vapaa-ajan kunta

5. Nurmijärvi on maalaiskunta

4. Nurmijärvi on kiinnostava kunta

3. Nurmijärvi on lapsiperheiden kunta

2. Ilmiö-sanan käyttö

1. Nurmijärvi on aktiivisten ihmisten kunta

Mitä visioon tulisi sisällyttää?



Minkä avulla visiota toteutetaan? Valitse max 3 

Muu, mikä: peruspalveluiden turvaaminen, julkinen liikenne
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13. Nykyistä toimintaa ja kehittämistyötä pitäisi tehdä enenevissä määrin hankerahoituksen
ja kuntien välisen yhteistyön avulla

12. Nurmijärven tulee keskittyä työllisyystilanteen parantamiseen

11. Nurmijärven tulee panostaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja vihreään
siirtymään

10. Väestön ikääntymiseen varautuminen tulisi olla jo nyt toiminnan keskiössä

9. Nurmijärven tulee panostaa asukkaiden monipuolisiin aktiviteettimahdollisuuksiin

8. Nurmijärven tulee panostaa edelläkävijyyteen valikoiduissa asioissa

7. Nurmijärven tulee panostaa siihen, että palvelut pysyvät lähellä asukkaita/asiakkaita

6. Kunnan rooli on aktivoida ja mahdolistaa: kunnassa on paljon erilaisia toimijoita, joiden
toimintaa pystytään hyödyntämään. Kunnan ei itse tarvitse tuottaa kaikkia palveluita.

5. Nurmijärven tulee panostaa siihen, että palvelut pysyvät monipuolisina

5. Nurmijärven tulee huolehtia talouden tasapainosta.

4. Hyvinvointityö on kaiken keskiössä. Tässä yhteistyö ja rajapintojen toimiminen on
välttämätöntä

3. Nurmijärven tulee panostaa siihen, että asuinympäristöt pysyvät rauhallisina ja
turvallisina

2. Nurmijärven tulee panostaa yritysten houkutteluun ja vahvaan elinkeinoelämään

1. Nurmijärven tulee panostaa siihen, että palvelut pysyvät laadukkaana

Strategiset painopistealueet vision toteuttamiseksi



Mikä on se arvoperusta, jonka varaan kaikki toiminta Nurmijärvellä 
rakentuu?

Top 5:
1. vastuullisuus
2. uudistuminen 
3. yhteistyö
4. yhteisöllisyys 
5. avoimuus



Lainsäädännön lisäksi mitkä reunaehdot määrittävät toimintaamme? 
Valitse max 3

Top 5

Muu, mikä: peruspalveluiden turvaaminen, yhtenäinen Nurmijärvi (kylien lähestyminen toisiaan 
kaavoituksen, yhteistyön kautta), tulevaisuuden kunnan tehtävä on tuottaa kuntalaisille sivistys- ja 
hyvinvointipalveluja
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8. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

7. Nurmijärven taajamien kehittäminen perustuu
tiiviimpään/kaupunkimaiseen rakentamiseen

6. Strategisesti tärkeät asiat rahoitetaan vaikka
veronkorotuksilla

5. Teknologinen kehitys ja digitalisaatio mullistavat
entisestään tapamme toimia

5. Muuttuneet työnteontavat mullistavat entisestään
tapamme toimia

4. Nurmijärven taajamien kehittäminen perustuu
väljempään rakentamiseen

3. Ikärakenteen muutos ja sen vaikutukset

2. Elinkeinojen ja työpaikkojen kehittyminen

1. Rajalliset resurssit/talouden realiteetit

Reunaehdot koskien toimintaamme



Muita terveisiä strategiatyöhön

”Meillä pitäisi kiinnittää huomiota enemmän 
päällekkäisiin asiakaspalvelun rakenteisiin.

”Yksityisautoilu on huomioitava 
paremmin kun uusia alueita rakennetaan

”Toimivia käytäntöjä sanotaan irti ilman 
että keneltäkään joka ymmärtää asioita 
edes kysytään asiasta

”Strategiassa tulisi näkyä se, että ylläpidämme 
ja myös kehitämme kuntalaisten peruspalveluja

” Panostaminen asumisen vaivattomuuteen 
ja viihtyisyyteen

”Uudessa strategiassa tulee näkyä  kunnalle 
jäävät tehtävät: koulutus, varhaiskasvatus, 
vapaa-ajan  palvelut sekä hyvinvoinnin 
edistäminen

” Kyläpolitikointi ja myönnytykset niille jotka 
huutavat kovimpaa ovat avoimuuden, 
vastuullisuuden ja tasa-arvon vihollisia
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