
Me tehdään Nurmijärvi – kysely strategian 
luonnoksesta (painopisteet ja valinnat)

kuntalaiset| kunnan työntekijät | elinkeinoelämän edustajat | järjestöjen 
edustajat| vaikuttajatoimielimien jäsenet

27.1.2022



Tavoite ja toteutus
• Tavoitteena oli pyytää sidosryhmiltä arviota perusteluineen 

siihen, kuinka hyvin strategian luonnoksessa esitetyillä 
strategian painopisteillä ja niitä toteuttavilla valinnoilla 
toteutetaan visiota paremman arjen ilmiöstä. Sidosryhmillä 
tarkoitetaan
• kuntalaisia, 
• kunnan työntekijöitä, 
• elinkeinoelämän edustajia,
• järjestöjen edustajia, ja
• vaikuttajatoimielimen jäseniä.

• Verkkokysely oli auki 14.1.-23.1.2022 välisenä aikana (10 
päivää). Vastauksia saatiin 268 kpl.

• Kyselystä tiedotettiin kunnan verkkosivuilla, some-kanavilla, 
Nurmijärven uutisissa, kunnan intranetissä ja kohdennetuilla 
s-postiviesteillä kohderyhmille.



Lyhyt yhteenveto
• Vastauksia saatiin 268 kpl. Pääosa vastaajista oli kuntalaisia (n=199, 74 

%), mutta vastaajia oli kaikista vastaajaryhmistä
• kunnan työntekijöitä 11 % (n=28)
• järjestöjen edustajia 8 % (n=22)
• elinkeinoelämän edustajia 3 % (n=8)
• vaikuttajatoimielimien jäseniä 4 % (n=11)

• Yleisesti ottaen vastaajat arvioivat, että painopisteet valintoineen 
toteuttavat visiota paremman arjen ilmiöstä hyvin:
• Hyvinvoiva Nurmijärvi - ja Kehittyvien elinkeinojen Nurmijärvi -

painopistealueille ”Erittäin hyvin” tai ”Hyvin” arvion antoi 50-60 % vastaajista 
ja ”Erittäin huonosti” tai ”Huonosti” arvion 10-17 % vastaajista.

• Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi –painopistealueelle  ”Erittäin 
hyvin” tai ”Hyvin” arvion antoi 44 ja 47 % vastaajista ja ”Erittäin huonosti” tai 
”Huonosti” arvion 20 ja 28 %. 

• Elinkeinoelämän edustajat olivat yleisesti ottaen kriittisimpiä ja järjestöjen 
edustajat positiivisimpia arvioissaan, mutta on huomioitava, että vähäisen 
vastaajamäärän ryhmissä yksittäisten vastaajien mielipiteet korostuvat   

• Yleisesti vastaajat toivovat konkretiaa painopisteisiin ja valintoihin: 
Mitä tullaan konkreettisesti tekemään ja miten toiminta näkyy 
kuntalaisen arjessa. 



Vastaajin rooli ja ikä, N=268

199; 74 %

28; 11 %

8; 3 % 22; 8 %

11; 4 %

Kuntalainen

Kunnan työntekijä

Elinkeinoelämän edustaja

Järjestön edustaja

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

10; 4 %

204; 76 %

53; 20 %

Ikä

alle 25 vuotta

25–64 vuotta 

yli 64 vuotta



Hyvinvoiva Nurmijärvi: Panostamme vaikuttaviin ja 
oikea-aikaisiin peruspalveluihin

• 62 % vastaajista arvioi, että 
painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 22 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 3 % ei osannut sanoa

• 13 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koettiin vastauksissa erittäin tärkeänä 
painopisteenä, sillä lapsissa on tulevaisuus.

• Laadukkaissa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa tuotiin esille erityisesti 
henkilöstöresurssien ja saatavuuden huomioiminen. 

• Monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja toivotaan kaikille kuntalaisille, erityisesti 
ulkoliikuntapaikkoja toivotaan lisää.  

• Toimivan yhteistyön rakentaminen hyvinvointialueen kanssa koetaan erittäin tärkeäksi 
tulevaisuudessa, mutta yhteistyötä tulee kehittää myös kolmannen sektorin kanssa 
(seurakunta ja järjestöt).
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Vastaajaryhmien vertailu: Panostamme vaikuttaviin ja 
oikea-aikaisiin peruspalveluihin

• Järjestöjen edustajat arvioivat painopisteen positiivisimmin = ryhmässä 
eniten ”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia.

• Elinkeinoelämän edustajat arvioivat painopisteen kriittisimmin = ryhmässä 
eniten ”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti” vastauksia.
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Hyvinvoiva Nurmijärvi: Toimimme eri yhteisöjen 
aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana

• 53 % vastaajista arvioi, että 
painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 27 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 6 % ei osannut sanoa

• 14 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti
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• Palvelujen tuottaminen monituottajamallilla tulee määrittää ja tarkentaa.
• Lasten harrastustoiminnan kehittäminen nähdään tärkeänä, sillä tarjontaa pidetään 

suppeana tietyillä alueilla, toisaalta myös muiden kuntalaisryhmien 
harrastustarjontaan toivotaan panostusta.

• Ikäihmisten aktiivisen arjen edistäminen ja ylipäänsä ikäihmisten palvelujen 
huomioiminen nostettiin esille. Päiväkeskustoiminta mainittiin useammassa 
kommentissa.



Vastaajaryhmien vertailu: Toimimme eri yhteisöjen 
aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana 

• Järjestöjen edustajat arvioivat painopisteen positiivisimmin = ryhmässä 
eniten ”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia.

• Elinkeinoelämän edustajat arvioivat painopisteen kriittisimmin = ryhmässä 
eniten ”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti” vastauksia.
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Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi: 
Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että 
huomioimme palveluverkon kestävyyden
• 47 % vastaajista arvioi, että 

painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 26 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 7 % ei osannut sanoa

• 20 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti

• Hallittu väestönkasvu hyvä tavoite, jotta palveluja pystytään tarjoamaan lisääntyneelle 
väestölle. Palveluverkossa tulisi muistaa myös liikenneyhteydet ja julkisen liikenteen 
sujuvuus.

• Tonttitarjonnassa on huomioitava erilaiset tarpeet ja muistettava myös yritystontit. 
Tonttien tulisi olla erikokoisia ja olla tarjolla myös taajamien ulkopuolella. 
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Vastaajaryhmien vertailu: Tavoittelemme hallittua 
väestönkasvua siten, että huomioimme palveluverkon 
kestävyyden
• Järjestöjen edustajat ja kunnan työntekijät arvioivat painopisteen 

positiivisimmin = ryhmissä eniten ”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia
• Elinkeinoelämän edustajat arvioivat painopisteen kriittisimmin = eniten 

”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti” vastauksia
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Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi: 
Huolehdimme asuinympäristöjen kehittämisestä näiden 
omia erityispiirteitä huomioiden
• 44 % vastaajista arvioi, että 

painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 23 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 5 % ei osannut sanoa

• 28 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti
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• Taajamien kehittämisessä nostettiin esille erityisesti pysäköinnin huomioiminen ja julkisen 
liikenteen kehittäminen. Kaavoitusprosessia tulisi pyrkiä nopeuttamaan. 

• Monimuotoisten asumisratkaisujen osalta vastaajat toivoivat huomioimaan taajamien 
ulkopuoliset alueet.

• Ikääntyvien asukkaiden asumiseen ja palveluihin panostaminen nähtiin tärkeänä. 
• Viihtyisyyteen ja turvallisuuteen panostaminen on tärkeää, mutta on konkretisoitava mitä 

toimenpiteitä tullaan tekemään. 



Vastaajaryhmien vertailu: Huolehdimme 
asuinympäristöjen kehittämisestä näiden omia 
erityispiirteitä huomioiden 
• Järjestöjen edustajat ja kunnan työntekijät arvioivat painopisteen 

positiivisimmin = ryhmissä eniten ”Hyvin” ja/tai ”Erittäin hyvin” vastauksia
• Elinkeinoelämän edustajat arvioivat painopisteen kriittisimmin = ryhmässä 

eniten ”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti” vastauksia
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Kehittyvien elinkeinojen Nurmijärvi: Kasvatamme 
työpaikkaomavaraisuutta

• 60 % vastaajista arvioi, että 
painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 22 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 8 % ei osannut sanoa

• 10 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti

45; 17 %
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• Työpaikkaomavaraisuuden nousun tavoittelemista pidetään tärkeänä ja myös 
eräänlaisena ilmastotekona, mutta on kerrottava mikä on lähtötaso.

• Yritystontteja tulee tarjota, mutta painopisteenä ei tulisi olla vain isot yritykset, vaan 
on huomioitava myös pk-yritykset. Lisäksi uusien yritystonttien sijainti on harkittava 
tarkkaan. Toivotaan myös tukea jo olemassa oleville paikallisille yrityksille.

• Taajamien kaupallisten palvelujen kehittäminen nähdään tärkeänä viihtyisyyden 
näkökannalta, mutta toisaalta vastauksissa tuotiin esille, että kehittämistä tulisi tehdä 
myös taajamien ulkopuolella. 



Vastaajaryhmien vertailu: Kasvatamme 
työpaikkaomavaraisuutta
• Kunnan työntekijät arvioivat painopisteen positiivisimmin = ryhmässä eniten 

”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia
• Elinkeinoelämän edustajat arvioivat painopisteen kriittisimmin = eniten 

”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti” vastauksia
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Kehittyvien elinkeinojen Nurmijärvi: Kehitämme 
matkailun ja kulttuurin kärkikohteita

• 50 % vastaajista arvioi, että 
painopiste valintoineen toteuttaa 
visiota hyvin tai erittäin hyvin

• 25 % suhtautui asiaan neutraalisti 
ja 8 % ei osannut sanoa

• 17 % arvioi, että se onnistuu 
huonosti tai erittäin huonosti
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• Matkailun ja kulttuurin kärkikohteiden kehittämisen osalta vastauksissa toisaalta 
pohdittiin onko Nurmijärvellä potentiaalia matkailukohteena, toisaalta nähdään 
matkailun kehittämisen olevan tärkeä panostus. Kehittämisessä toivotaan, että oman 
kunnan asukkaat huomioidaan kohteiden käyttäjinä. Tuotiin esille lähimatkailu 
luontoarvot ja kestävä kehitys huomioiden. 

• Tapahtumatuotannon edistäminen tuo näkyvyyttä kunnalle, joten erityisesti tiedotusta 
järjestettävistä tapahtumista olisi kehitettävä, jotta tapahtumat saavat osallistujia.



Vastaajaryhmien vertailu: Kehitämme matkailun ja 
kulttuurin kärkikohteita
• Järjestöjen edustajat arvioivat painopisteen positiivisimmin = ryhmässä 

eniten ”Hyvin” ja ”Erittäin hyvin” vastauksia
• Kunnan työntekijät ja kuntalaiset arvioivat painopisteen kriittisimmin kun 

katsotaan yhteenlaskettua ”Erittäin huonosti” ja ”Huonosti” vastausten 
määrää. Elinkeinoelämän edustajilla on eniten ”Erittäin huonosti” vastauksia.  
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