Me tehdään Nurmijärvi – kysely strategian
pohjaesitykseen
kuntalaiset| kunnan työntekijät | elinkeinoelämän edustajat | järjestöjen
edustajat| vaikuttajatoimielimien jäsenet

4.11.2021

Tavoite ja toteutus
• Tavoitteena kerätä sidosryhmien (kuntalaisten, kunnan
työntekijöiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajien
ja vaikuttajatoimielimen jäsenten kommentteja ja
mielipiteitä strategian pohjaesitykseen
• Kommentteja ensisijaisesti toimintaperiaatteisiin ja visioon,
mutta myös hahmoteltuihin painopistealueisiin
• Kysymyksissä 5-portainen asteikko (erittäin hyvin-erittäin
huonosti) + vapaa teksti - kenttä

• Kysely oli auki 21.10-31.10.2021 välisenä aikana
• Kyselyä mainostettiin kunnan verkkosivuilla, somessa,
Nurmijärven uutisissa (kaksi ilmoitusta) ja Klaukkalan
valotaululla

Lyhyt yhteenveto
• N=389. Pääosa vastaajista oli kuntalaisia (n=329, 85 %), mutta
vastaajia oli kaikista rooleista (kunnan työntekijöitä 7 %,
elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia, molempia 3 % ja
vaikuttajatoimielimien jäseniä 2 %)
• Pohjaesitys jo varsin hyvä - yli puolet vastaajista antoi
pohjaesityksessä kuvatuille toimintaperiaatteille ja visiolle
hyväksyvän arvion
• Järjestöjen ja vaikuttajatoimielinten edustajat positiivisimpia,
elinkeinoelämän edustajat kriittisimpiä

• Pohjaesityksessä esitetyille painopistealueille hyväksyvän arvion
antoi lähes puolet vastaajista
• Kommentteja annettiin siitä, miten ikääntyneet huomioidaan eri
painopistealueissa

• Yleisesti vastaajat toivovat konkretiaa ja tarkennuksia siihen
mitä esim. toimintaperiaatteet tarkoittavat

Vastaajin rooli ja ikä, N=389
Rooli
11; 3 % 9; 2 %
12; 3 %
28; 7 %

Ikä

Kuntalainen

8; 2 %

Kunnan työntekijä

alle 25 vuotta

80; 21 %

Elinkeinoelämän edustaja

25–64 vuotta

329; 85 %
301; 77 %

Järjestön edustaja

Vaikuttajatoimielimen jäsen
(vanhus- tai
vammaisneuvosto,
nuorisovaltuusto, kyläasiain
neuvottelukunta)

yli 64 vuotta

Miten hyvin esitetyillä toimintaperiaatteilla mielestäsi
toteutetaan parasta mahdollista Nurmijärveä?
Toimintaperiaatteet kuulostavat järkeviltä tavoilta toimia,
mutta on tarkennettava kansankielellä mitä ne arjessa
tarkoittavat.
• Asukas- ja asiakaslähtöisyys: Tärkeä, sillä kunta asukkaita varten. Jos todella
kuunnellaan voidaan erottua positiivisesti.
• Vastuullisuus: Iso kokonaisuus, jota voisi harkita pilkottavan pienemmiksi.
• Rohkeus: Lisää panoksia uuden tekemiselle, erottumiselle ja
ennakkoluulottomuudelle.
•

•
•

51 % vastaajista arvioi, että esitetyillä
toimintaperiaatteilla toteutetaan hyvin tai
erittäin hyvin parasta mahdollista
Nurmijärveä
27 % suhtautui asiaan neutraalisti tai ei
osannut sanoa
22 % arvioi, että se onnistuu huonosti tai
erittäin huonosti

16; 4 %

13; 3 %

35; 9 %

70; 18 %

164; 42 %

Hyvin
Ei hyvin eikä
huonosti
Huonosti
Erittäin hyvin
Erittäin huonosti

91; 24 %

En osaa sanoa

Eri vastaajaryhmien mielipiteet toimintaperiaatteisiin
• Järjestöjen (N=11) ja vaikuttajatoimielinten edustajat (N=9)
arvioivat toimintaperiaatteet positiivisimmin = eniten ”Hyvin” ja
”Erittäin hyvin” vastauksia
• Elinkeinoelämän edustajat (N=12) arvioivat toimintaperiaatteet
kriittisimmin = eniten ”Huonosti” ja neutraaleja vastauksia
100%
90%

Yhteensä (N = 389)

81,8%

80%

Kuntalainen (N = 329)

Prosentti

70%
60%

Kunnan työntekijä (N = 28)

50,0%

50%

Elinkeinoelämän edustaja (N = 12)

40%
30%

25,0%

20%
10%
0%

11,1%

25,0%

Järjestön edustaja (N = 11)

16,7%
10,7%

4,6%
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Vaikuttajatoimielimen jäsen (vanhus- tai
vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto,
kyläasiain neuvottelukunta) (N = 9)

Miten hyvin vision perusviesti* kuvaa sinun ajatustasi
toivotusta tulevaisuuden Nurmijärvestä?
*Itsessään arvokas arki, kuntalaisten hyvinvointi ja elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys

Nämä ovat hyviä, perustarpeita kuvaavia asioita, joita monet
Nurmijärvellä asuvat tai tänne muuttavat hakevat.
• Tarvitseeko tavoitella jos toteutuu jo nyt? Miten erotutaan muista kunnista?
• Selvennettävä mitä asioilla tarkoitetaan ja miten niiden toteutuminen
varmistetaan.
• Voisi huomioida ympäristönäkökulman paremmin, yritykset/elinkeinot, sekä
kulttuurin.
•
•
•

60 % vastaajista arvioi, että vision
perusviesti kuvaa hyvin tai erittäin hyvin
toivottua tulevaisuutta Nurmijärvellä
21 % suhtautui asiaan neutraalisti tai ei
osannut sanoa
19 % arvioi, että perusviesti kuvaa
toivottua tulevaisuutta huonosti tai erittäin
huonosti

14; 4 %

4; 1 %

Hyvin

59; 15 %
159; 41 %
75; 19 %

Ei hyvin eikä
huonosti
Erittäin hyvin
Huonosti

78; 20 %

Erittäin
huonosti
En osaa sanoa

Eri vastaajaryhmien mielipiteet vision perusviestiin
• Järjestöjen (N=11) ja vaikuttajatoimielinten edustajat (N=9) arvioivat
positiivisimmin = eniten ”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia
• Elinkeinoelämän edustajat (N=12) arvioivat vision perusviestiä
kriittisimmin = eniten ”Huonosti” ja neutraaleja vastauksia
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Suosituimmat visiolauseet
1. Nurmijärvi on erilaisten miljöiden kunta. Kuntalaisten päivittäistä
hyvinvointia mahdollistavat monimuotoiset ja kiinnostavat
elinympäristöt maaseutumaisesta kaupunkimaiseen asumiseen. (27 %)
2. Nurmijärvi on kehittyvä aktiivisten ihmisten kunta. Monipuoliset
asumisen mahdollisuudet, turvallinen asuinympäristö, kehittyvät
elinkeinot sekä lapsiperheiden arjen palvelut ovat ilmiömme lähde. (21
%)
3. Omat ehdotukset visioksi (18 %) (kts. Seuraava sivu)
4. Nurmijärvi - Ilmiönä arki. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet,
turvallinen asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä lapsiperheiden
arjen palvelut ovat ilmiömme lähde. (14 %)
5. Nurmijärvi - Paremman arjen ilmiö (13 %)
6. Nurmijärvi - Hyvän arjen jättiläinen (3 %)
7. Nurmijärvi – Elinvoimailmiö (2 %)
8. Nurmijärvi on ilmiö - Bravuurina arjen sujuvuus (2 %)

Kyselyssä ehdotetut visiolauseet
Arjen korostaminen

(Maalaismaisen) elinympäristön korostaminen (Ylpeästi lande)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö luontoa kunnioittaen
Nurmijärvi -Hyvä paikka elää
Nurmijärvi - seitsemän mahdollisuutta arkeen
Nurmijärvi - Parempi arki
Nurmijärvi on kehittyvä aktiivisten ihmisten kunta. Täällä on
monipuoliset asumisen mahdollisuudet, turvallinen
asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä toimivat
lapsiperheiden arjen palvelut.
Merkityksellinen arki yhden maapallon rajoissa
Arki on rohkeaa Nurmijärvellä
Nurmijärvi - Monimuotoinen hyvän arjen jättiläinen
Nurmijärvi - parasta arkea kaikille! Monipuoliset asumisen ja
harrastusten mahdollisuudet
Nurmijärvi - Ilmiönä arki. Monipuoliset asumisen
mahdollisuudet, turvallinen asuinympäristö, kehittyvät
elinkeinot sekä perheiden ja ikäihmisten arjen palvelut ovat
ilmiömme lähde.
Nurmijärvi, niin viihtyisä, että arkikin on yhtä juhlaa.
Hyvän arjen Nurmijärvi
Nurmijärvi paremman arjen mahdollistaja
Nurmijärvi - Elämisen makua ja hyvää arkea

Ympäristön, luonnon korostaminen
• Nurmijärvi on tavoiteltu asuinpaikka jossa arvokkaat miljööt
säilytetään, luontoa suojellaan ja hillitään ympäristösaasteita
kuten melua.
• Puhdasta luontoa lähellä toimivia ja monipuolisia palveluita.
• Nurmijärvi - ympäristön siisteys työksi
• Nurmijärvellä monipuoliset asumisen mahdollisuudet, luonto
lähellä ja hyvät harrastusmahdollisuudet.
• Nurmijärvi, kunta aikaansa edellä, ympäristöä ja yhteisöllisyyttä
kunnioittaen, yksilöä unohtamatta.
• Nurmijärvi, luonto lähellä metropolia

Nurmijärvi on kehittyvien kylien ja taajamien kunta
Nurmijärvi on maalaispitäjä, ja siksi pitäisi olla väljää rakentamista.
Nurmijärvi on maalaiskunta, jossa luonto on lähellä ja omaa rauhaa ympärillä.
Nurmijärvellä on tilaa olla ja asua. Nurmijärveä ei hallitse yritysten etu vaan ihmisten
Nurmijärvi on erilaisten miljöiden kunta. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet, sujuva
liikkuminen, turvallinen asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä vanhusten ja
lapsiperheinen palvelut ovat ilmiömme perusta.
• Nurmijärvi on monipuolisen asumisen kunta viihtyisässä ympäristössä, jossa kuntalaisen
aktiivisuus rikastuttaa yhteisöä.

Kuntalaisen korostaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihmisen kokoinen
Nurmijärvi tuo eläkeläiset esiin ja eloon.
Nurmijärvi - lapsiperheen ja elinkeinon valinta
Nurmijärvellä on tilaa olla ja asua. Nurmijärveä ei hallitse yritysten etu vaan ihmisten
Nurmijärvi on erilaisten miljöiden kunta. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet, sujuva
liikkuminen, turvallinen asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä vanhusten ja
lapsiperheinen palvelut ovat ilmiömme perusta.
Kaiken ikäisten turvallinen maalaiskunta
Kunta on ikäystävällinen
Nurmijärvi on kehittyvä hyvinvoivien ihmisten kunta
Nurmijärvi, kunta aikaansa edellä, ympäristöä ja yhteisöllisyyttä kunnioittaen, yksilöä
unohtamatta.
Nurmijärvi raiteille, kohti järkeä ja oikeudenmukaisuutta
Nurmijärvi. Ihminen on meidän kallein pääomamme. Voimaa ilosta.
Nurmijärvi - ihmisen elämän kokoinen kunta

Muut
•
•
•
•

Nurmijärvi on elinvoimainen osa Helsingin seutua.
Hyvinvointisi tukena- Nurmijärvi
Nurmijärvellä turvallisesti ja viihtyisästi
Nurmijärven kunta on Etelä-Suomen kuntien etujoukoissa idearikkaiden yritysten takana
kannustamassa niitä menestykseen. Nurmijärvi on helposti lähestyttävä ja
elämänmakuinen kunta pääkaupunkiseudun kehyskuntana.

Miten hyvin hahmotellut painopistealueet* mielestäsi
toteuttavat vision sisältöä**
*Sujuvien palveluiden ilmiö, turvallisen ja monipuolisen asumisen ilmiö ja kehittyvien elinkeinojen ilmiö
**Itsessään arvokas arki, kuntalaisten hyvinvointi ja elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys

Painopisteissä mainitaan vain tietyt kuntalaisryhmät (lapset,
nuoret ja perheet) – vastauksissa pohditaan miten muut
kuntalaisryhmät, kuten ikäihmiset, huomioidaan

•
•
•

41 % vastaajista arvioi, että painopisteet
toteuttavat vision sisältöä hyvin tai erittäin
hyvin
33 % suhtautui asiaan neutraalisti tai ei
osannut sanoa
26 % arvioi, että painopisteet toteuttavat
vision sisältöä huonosti tai erittäin huonosti

33; 7
%
65; 13 %

Hyvin

164; 34 %

Ei hyvin eikä huonosti
Huonosti

65; 13 %

Erittäin huonosti
65; 13 %

96; 20 %

En osaa sanoa
Erittäin hyvin

Eri vastaajaryhmien mielipiteet siitä toteuttavatko
painopisteet vision sisältöä
• Järjestöjen (N=11), vaikuttajatoimielinten (N=9) ja
elinkeinoelämän (N=12) edustajat arvioivat painopisteiden
toteuttavan vision sisältöä positiivisimmin = eniten ”Hyvin” ja/tai
”Erittäin hyvin” vastauksia
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kyläasiain neuvottelukunta)

Miten hyvin hahmotellut painopistealueet* keskittyvät
juuri Nurmijärvelle tärkeisiin asioihin?
*Sujuvien palveluiden ilmiö, turvallisen ja monipuolisen asumisen ilmiö ja kehittyvien elinkeinojen ilmiö

Tulisi huomioida kaikki kuntalaiset, ei vain tietyt ryhmät.
• 46 % vastaajista arvioi, että
painopisteet keskittyvät
Nurmijärvelle tärkeisiin asioihin
hyvin tai erittäin hyvin
• 34 % suhtautui asiaan
neutraalisti tai ei osannut
sanoa
• 20 % arvioi, painopisteet
keskittyvät Nurmijärvelle
tärkeisiin asioihin huonosti tai
erittäin huonosti

29; 7 %
Hyvin
45; 10 %
172; 39 %

45; 10 %

Ei hyvin eikä
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Erittäin huonosti

45; 10 %

107; 24 %

En osaa sanoa
Erittäin hyvin

Eri vastaajaryhmien mielipiteet siihen keskittyykö
painopisteet tärkeisiin asioihin
• Järjestöjen (N=11) ja vaikuttajatoimielinten edustajat (N=9)
arvioivat painopisteiden keskittyvän tärkeisiin asioihin
positiivisimmin = eniten ”Hyvin” ja/tai ”Erittäin hyvin” vastauksia
100%

Yhteensä

90%
80%

Kuntalainen

70%

63,6%

Kunnan työntekijä

Prosentti

60%
50%

41,7%

40%
27,3%

30%

22,2%

20%
10%
0%

Elinkeinoelämän edustaja

33,3%

3,6%
1 = erittäin
huonosti

8,3%

2 = huonosti

10,7%

9,1%

3 = ei hyvin
eikä huonosti

4 = hyvin

5 = erittäin
hyvin

14,3%

En osaa sanoa

Järjestön edustaja
Vaikuttajatoimielimen jäsen (vanhus- tai
vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto,
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