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MISTÄ LUONNOS ON MUODOSTUNUT?

• 20.12.21 Toimialajoryjen työpajan tulosten 
strategiapohja

• 10.1.-11.1.22 Kunnan joryn painopisteiden 
ryhmittely sekä nostoja

• 19.1.22 Valtuuston strategiatyöpajan ja 
sidosryhmäkyselyn tulokset

• 26.1.22 Toimialajoryjen työpajan tulokset 
toimenpiteiden konkretisointiin

• 31.1.-1.2.22 Kunnan joryn työpajan tulokset

• 9.2.22. Valtuuston strategiatyöpajan tulokset

• 15.2.22. Kunnan joryn työstö



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

• Panostamme lapsiperheiden arkeen 
tarjoamalla laadukkaita 
varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita

• Toimimme edelläkävijöinä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

• Mahdollistamme parempaa arkea 
kaikenikäisille monipuolisten 
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 
avulla.

• Edistämme nurmijärveläisten 
työllistymisen edellytyksiä ja 
mahdollisuuksia osallistua 
työelämään 

• Edistämme toimivan yhteistyön 
rakentumista hyvinvointialueen 
kanssa.

Toimimme eri yhteisöjen aktivoijana 
ja erilaisen toiminnan mahdollistajana

• Edistämme kunnassa palvelujen 
tuottamista yhteistyössä yritysten, 
kolmannen sektorin ja eri yhteisöjen 
kanssa.

Turvallisen ja monipuolisen 
asumisen Nurmijärvi 

Huolehdimme asuinympäristöjen 
kehittämisestä näiden omia 
erityispiirteitä huomioiden

• Tarjoamme monimuotoisia 
asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti.

• Luomme edellytyksiä päätaajamien 
keskusta-alueiden kehittymiselle 
palveluiltaan monipuolisemmiksi

• Edistämme taajamien ja muiden 
keskeisten alueiden viihtyisyyttä 
panostamalla siisteyteen sekä 
turvallisuuteen.

Tavoittelemme hallittua väestönkasvua 
siten, että huomioimme palveluverkon 
kestävyyden

• Tavoittelemme pitkällä aikavälillä 
keskimäärin yhden prosentin vuotuista 
väestönkasvua, jotta voimme kehittää 
ja suunnitella palvelutuotantoamme 
sekä investointejamme tasapainoisesti, 
hallitusti ja ennakoivasti. 

• Kehitämme maankäyttöä ja kaavoitusta 
pitkäjänteiseksi ja ennakoivaksi.

Elinvoimaisten elinkeinojen 
Nurmijärvi

Kasvatamme 
työpaikkaomavaraisuutta

• Tavoittelemme 
työpaikkaomavaraisuuden nousua 
nykytasosta 70 prosenttiin

Edistämme matkailu-, kulttuuri- ja 
tapahtumatoiminnan 
toimintaedellytyksiä

• Mahdollistamme matkailun 
toimintaedellytyksiä ja keskeisten 
matkailukohteiden kehittymistä
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”Laittakaa ny hyvät ihmiset lisää konkretiaa siihen stratekiaan!” -
Mitä on strategiatason konkretia?

• Strategia pitää sisällään vision = näkemys tulevaisuuden 
tavoitetilasta
• Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö

• Haluttua tavoitetilaa tavoitellaan teemakokonaisuuksien sekä 
näiden tarkempien painopisteiden ja valintojen kautta
• Mitkä kokonaisuudet ja painotukset ovat tärkeitä juuri Nurmijärvellä?

• Strategia pitää sisällään myös toimintaperiaatteet
• Millaisen toiminnan avulla painopisteitä ja näiden valintoja sekä 

edelleen visiota tavoitellaan? Mikä on nurmijärveläinen tekemisen 
tapa?

• Meillä on myös missio: olemassa olomme syy ja mitä meillä 
halutaan pysyvästi tehdä
• kunnan Kuntalain mukainen tehtävä. Kuntalaki §1



”Laittakaa ny hyvät ihmiset lisää konkretiaa siihen stratekiaan!” -
Mitä on strategiatason konkretia?

→ Strategia kertoo maalin (visio) ja antaa suunnan, painotukset ja 
raamit maalin saavuttamiselle

→ Raamien sisällä on kuitenkin liikkumisvaraa toteuttaa haluttua 
lopputulosta 

→ Erillisohjelmissa ja -suunnitelmissa otetaan tarkemmin kantaa 
siihen, miten substanssialoittain strategiaa toteutetaan

→ Omaa toimintaa on helpompi suunnitella ja suunnata kun talon 
omistajan tahtotila on selvillä

→ Elämää, valintoja ja konkretiaa on myös strategian jälkeen

Strategian määrittämä raami

Strategian määrittämä raami



Hyvinvoiva Nurmijärvi

Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Panostamme lapsiperheiden arkeen tarjoamalla laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita

• Varmistamme laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut riittävän ja ammattitaitoisen 
henkilöstön avulla

• Panostamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen monikäyttöisyyteen, terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen. 

Toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

• Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen 
koulupolulle.

• Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille.

• Huolehdimme varhaisen tuen avulla nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista sekä 
ennaltaehkäisemme syrjäytymistä.

• Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa.

Mahdollistamme parempaa arkea kaikenikäisille monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 
avulla

• Mahdollistamme kulttuurihyvinvointia eri ikäryhmien tarpeet huomioiden sekä matalankynnyksen 
lähitapahtumia.

• Mahdollistamme omaehtoista arkiliikuntaa sekä liikuntaneuvontaa eri-ikäisille.

Edistämme nurmijärveläisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua työelämään 

• Kehitämme työllisyyspalveluiden toimintamalleja ja sisältöjä.

• Edistämme erityistä tukea tarvitsevien työllistymismahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä yritysten 
ja eri yhteisöjen kanssa.

Edistämme toimivan yhteistyön rakentumista hyvinvointialueen kanssa

• Varmistamme sujuvan yhteistyön hyvinvointialueen kanssa ja toimimme aktiivisesti asukkaiden 
sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.



Hyvinvoiva Nurmijärvi

Toimimme eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan 
mahdollistajana

Edistämme kunnassa palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen 
sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa

• Hyödynnämme palvelutuotannossa ja investointihankkeissa yksityisiä palveluntuottajia ja  
kolmannen sektorin toimijoita.

• Edistämme toimivan yhteistyön rakentumista kunnan, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen 
ja yritysten välillä.

• Tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä sekä erityisesti ikäihmisten aktiivisen arjen 
mahdollisuuksia avustamalla kolmannen sektorin toimijoita.

• Kehitämme ikäihmisten, yksinäisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien kuntalaisten 
yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa yhdessä kuntalaisten, järjestöjen sekä eri yhteisöjen kanssa.

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.



Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi 

Huolehdimme asuinympäristöjen kehittämisestä näiden omia erityispiirteitä 

huomioiden

Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti

• Lisäämme pientalotuotannon osuutta uudisrakentamisessa huolehtimalla uusien pientaloalueiden 

kaavoittamisesta.

• Huolehdimme asumisen monipuolisuudesta erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

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

ja yhteisöllisyyden.

• Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen 

rakentamista.

Luomme edellytyksiä päätaajamien keskusta-alueiden kehittymiselle palveluiltaan 

monipuolisemmiksi

• Edistämme taajamien ostovoiman lisäämisen edellytyksiä täydennysrakentamalla taajamien keskusta-

alueita. Täydennysrakentamisessa huolehdimme asuinympäristöjen vehreydestä.

• Tuemme taajamien asiointikeskustojen kehittymistä maankäytön ja kaavoituksen keinoin. Etsimme 

aktiivisesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisia kiinteistökehityskohteita jalostettavaksi.

• Huomioimme pitkän aikavälin suunnittelussa kunnan palveluyksiköiden sijoittumisen hyvin saavutettaville 

paikoille. Painopisteenä on sijainti liikenteen solmukodissa tai muiden hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Edistämme taajamien ja muiden keskeisten alueiden viihtyisyyttä panostamalla siisteyteen 

sekä turvallisuuteen

• Edistämme siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta painottaen erityisesti Klaukkalan keskusta-aluetta.

• Kannustamme ja tuemme kuntalaisia ja eri yhteisöjä toimimaan yhdessä alueiden viihtyvyyden ja 

turvallisuuden edistämiseksi kaikissa taajamissa ja kylissä.

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.



Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi 

Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että huomioimme 
palveluverkon kestävyyden

Tavoittelemme pitkällä aikavälillä keskimäärin yhden prosentin vuotuista 
väestönkasvua, jotta voimme kehittää ja suunnitella palvelutuotantoamme sekä 
investointejamme tasapainoisesti, hallitusti ja ennakoivasti

• Arvioimme asuntotuotannon aikatauluttamisen osalta nykyisten palveluiden ja palveluverkon 
riittävyyden, lisäpalvelutarpeet sekä kustannukset paikallisesti.

• Kehitämme palvelutarpeita ennakoivaa rullaavaa palveluverkkosuunnitelmaa suhteessa 
maankäytön pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Kehitämme maankäyttöä ja kaavoitusta pitkäjänteiseksi ja ennakoivaksi

• Luomme edellytykset koko tontintuotantoketjun sujuvuudelle.

• Huolehdimme maankäytön ja kaavoituksen resurssien riittävyydestä.

• Ohjaamme maankäyttöä ja kaavoitusta asumisen ohjelmalla sekä maankäytön 
tavoiteohjelmalla (MATA).

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.



Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi

Kasvatamme työpaikkaomavaraisuutta

Tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuden nousua nykytasosta 70 prosenttiin

• Tuemme olemassa olevien yritysten kehittymistä ja laajenemismahdollisuuksia räätälöidysti
yritysneuvonnan ja kaavoituksen keinoin.

• Varmistamme monipuolisten yritystonttien riittävyyden hyvillä logistisilla sijainneilla 
ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.

• Tavoittelemme työllistäviä toimijoita, joille sijainti on keskeinen tekijä.

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.
Esim. 
Työpaikkaomavaraisuuden 
kasvu nykytasosta 70 
prosenttiin. 64% → 70% 
strategiakauden loppuun 
mennessä



Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi

Edistämme matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan 
toimintaedellytyksiä

Mahdollistamme matkailun toimintaedellytyksiä ja keskeisten matkailukohteiden 
kehittymistä

• Tuemme matkailu- ja palveluyrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä.

• Kehitämme kunnan omia matkailu-, luonto-, ja kulttuurikohteita näiden omaleimaisten 
identiteettien kautta.

• Edistämme ja mahdollistamme tapahtumatuotantoa yhteistyössä tapahtumatuottajien ja 
lähikuntien kanssa.

Mittarit:
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan mittareilla, jotka 
luodaan yhteistyössä 
toimialojen kanssa.


