
Nurmijärvi - Paremman arjen ilmiö

Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, 
monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Edistämme asukkaiden 
hyvinvointia ja alueemme 

elinvoimaa sekä järjestämme 
palvelut taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä 

tavalla - Kuntalaki 1 §

VISIOMMEMISSIOMME

Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
Tunnemme asukkaamme ja 

heidän palvelutarpeensa 
muuttavassa maailmassa.

Toimimme vuorovaikutteisesti 
viestimällä aktiivisesti ja 

ennakoiden kunnan 
toiminnasta sekä osallistamalla

merkittävissä asioissa 
kuntalaisia ja muita 

sidosryhmiä. Toimimme 
erilaisten sidosryhmien 

toiminnan mahdollistajana.

TOIMINTAPERIAATTEEMME

Vastuullisuus
Tarkastelemme asioita 
kokonaisvaltaisesti ja 

päätöksemme ovat aikaa 
kestäviä ja kunnan 

kokonaisedun mukaisia. 
Toimimme resurssiviisaasti ja 
saatamme kunnan talouden 
tasapainoon. Huomioimme 

ympäristö- ja 
ilmastonäkökulmat 
toiminnassamme. 

Työnantajana huolehdimme 
henkilöstömme hyvinvoinnista 
ja osaamisen kehittämisestä.

Rohkeus
Ennakoimme tulevaa ja 

mukautamme toimintaamme 
ajoissa. Kehitämme 

ennakkoluulottomasti uusia 
toimintamalleja. Valvomme 

kunnan etua tarmokkaasti eri 
verkostoissa.
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Hyvinvoiva Nurmijärvi
Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin 
peruspalveluihin
• Tarjoamme laadukkaita varhaiskasvatus- ja

opetuspalveluita
• Toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten

hyvinvoinnin edistämisessä
• Mahdollistamme parempaa arkea tarjoamalla 

monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja 
• Vähennämme nuoriso- ja

pitkäaikaistyöttömyyttä
• Edistämme toimivan yhteistyön rakentumista

hyvinvointialueen kanssa

Toimimme eri yhteisöjen aktivoijana ja 
erilaisen toiminnan mahdollistajana
• Edistämme palvelujen tuottamista

monituottajamallilla
• Tuemme lasten harrastustoiminnan

kehittämistä
• Edistämme ikäihmisten aktiivisen arjen

mahdollisuuksia

Turvallisen ja monipuolisen asumisen 
Nurmijärvi 

Tavoittelemme hallittua väestönkasvua 
siten, että huomioimme palveluverkon 
kestävyyden 
• Tavoittelemme keskimäärin noin yhden

prosentin vuotuista väestönkasvua
• Kehitämme maankäyttöä tavoitteellisesti 

yhdessä sovituin kaavoituksen ja 
tonttitarjonnan keinoin 

Huolehdimme asuinympäristöjen 
kehittämisestä näiden omia erityispiirteitä 
huomioiden
• Kehitämme kaavoituksen ja maankäytön

ratkaisuin taajamien palveluja ja
asiointikeskustoja

• Mahdollistamme monimuotoisia
asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti

• Etsimme eri kumppaneiden kanssa ratkaisuja,
jotka yhdistävät ikääntyvien asukkaiden 
asumisen, palvelut ja yhteisöllisyyden

• Panostamme erityisesti keskusta-alueiden
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen

Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi
Kasvatamme työpaikkaomavaraisuutta
• Tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuden

nousua nykytasosta 70 prosenttiin
• Varmistamme yritystonttien riittävyyden.

Painopisteenä isot työllistävät toimijat, jotka
vaativat tilaa ja hyvää logistista sijaintia

• Panostamme taajamien kaupallisten palvelujen
kehittämiseen

Kehitämme matkailun ja kulttuurin 
kärkikohteita
• Edistämme matkailun toimintaedellytyksiä

yhdessä matkailuyrittäjien kanssa
• Kehitämme keskeisiä luonto- ja

kulttuurikohteita
• Edistämme ja mahdollistamme

tapahtumatuotantoa
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