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kehittämisestä

Tavoittelemme 
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huomioimme 
palveluverkon 
kestävyyden

Edistämme 
matkailun

kehittymistä

Kasvatamme 
työpaikka-

omavaraisuutta

Toiminta
periaatteet
1. Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelu
tarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimim
me vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti 
ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä 
osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalai
sia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten 
sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

2. Vastuullisuus
Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja 
päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan 
kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssi
viisaasti ja saatamme kunnan talouden 
tasa painoon. Huomioimme ympäristö ja 
 ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työn
antajana huolehdimme henkilöstömme 
hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä.

3. Rohkeus 
Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toi
mintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluu
lottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme 
kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

TOIMINTAPERIAATTEITA TOTEUTTAVAT 
OHJELMAT JA SUUNNITELMAT

• Henkilöstöohjelma
• NUUKAohjelma
• Ympäristöohjelma
• Viestintäohjelma

• Edunvalvonta
ohjelma

• Omistajapoliittiset 
linjaukset



A
lkusa

n
a

t

Tavoitteena 
paremman arjen ilmiö

Yhteiskuntamme elää myllerrysten keskellä. Pandemia, sota, työelämän muutos, 
ikääntyminen, ilmastonmuutos, syntyvyyden väheneminen, digitalisaatio, uudet 

hyvinvointialueet… Samalla kunnan on määriteltävä oma roolinsa ja tehtävänsä nykyi
sessä maailmassa.

Tarvitsemme suuntaviittoja, joita tavoittelemme kunnassa tehtävällä työllä. Tarvitsemme 
yhdessä sovittuja tavoitteita, joiden eteen teemme töitä.

Tämä strategia on Nurmijärven suuntaviitta vuosille 2022–2030. Se on syntynyt vuoro
puhelussa kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, elinkeinoelämän ja muiden 
kunnan sidosryhmien kanssa. Se on hioutunut timantiksi kyselyiden ja työpajojen myötä. 
Valinnat ovat kirkastuneet ja tavoitteet ovat valmiina konkretisoitumaan. Strategiaa 
viedään kunnassa käytäntöön ohjelmilla ja suunnitelmilla. Näistä tärkeimmät on listattu 
violettien ympyröiden sisälle jokaisella aukeamalla.

Nurmijärvi on ilmiö ja kasvu on viimevuosina vain vahvistanut ilmiötä. Me emme kuiten
kaan halua olla perässä vedettävä makuuvaunu pääkaupunkiseudulle, vaan Nurmijärvi 
haluaa olla paremman arjen ilmiö. Hyvinvoiva, turvallisen ja monipuolisen asumisen, 
sekä elinvoimaisten elinkeinojen kunta. Asukas ja asiakaslähtöinen, vastuullinen ja 
rohkea.

Mikä sen parempaa olisikaan kuin parempi arki?

On aika päästää strategia irti ja näyttää mihin se pystyy. Valitse suosikkisi tavoitteista ja 
kääri hihat. Aseta mittarit tai sytytä valot, joiden avulla löydät paremmin perille. Innostu, 
äläkä päästä itseäsi tai muita ilmiöntekijöitä helpolla. Mutta varo – sillä tätä strategiaa ei 
ole tehty paperitiikeriksi!

Nurmijärvellä maaliskuussa 2022

Outi Mäkelä
kunnanjohtaja
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Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin
Nurmijärvellä tavallinen arki arvostetaan korkealle. Painotamme lapsiperhemyöntei
syyttä samalla kun mahdollistamme parempaa arkea kaikenikäisille. Nurmijärvellä 
 palvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. 

Tarjoamme laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita
	Q Varmistamme laadukkaat varhaiskasvatus ja opetuspalvelut riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön 
avulla 
	Q Panostamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen monikäyttöisyyteen, terveellisyyteen ja 

turvallisuuteen. 

Toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä
	Q Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle.
	Q Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille.
	Q Huolehdimme varhaisen tuen avulla nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista sekä 

ennaltaehkäisemme syrjäytymistä.
	Q Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa.

Mahdollistamme parempaa arkea monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avulla
	Q Mahdollistamme kulttuurihyvinvointia eri ikäryhmien tarpeet huomioiden sekä matalankynnyksen 

lähitapahtumia.
	Q Mahdollistamme omaehtoista arkiliikuntaa sekä liikuntaneuvontaa eriikäisille.

Edistämme nurmijärveläisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua 
työelämään 

	Q Kehitämme työllisyyspalveluiden toimintamalleja ja sisältöjä.
	Q Edistämme erityistä tukea tarvitsevien työllistymismahdollisuuksia 

tekemällä yhteistyötä yritysten ja eri yhteisöjen kanssa.

Varmistamme toimivan yhteistyön rakentumisen 
hyvinvointialueen kanssa

	Q Toimimme aktiivisesti asukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden 
turvaamiseksi sekä asiakaslähtöisyyden huomioimiseksi.

TEEMAA 
TOTEUTTAVAT 
OHJELMAT JA 

SUUNNITELMAT

• Palveluiden 
järjestämissuunnitelma

• Palveluverkkosuunnitelma
• Hyvinvointisuunnitelma

• Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma
• Sivistys ja hyvinvointi
palvelujen kehittämis

suunnitelma

Toimimme eri yhteisöjen 
aktivoijana ja erilaisen 
toiminnan mahdollistajana
Nurmijärveläisten parempi arki syntyy kumppanuudessa yritysten, kolman
nen sektorin ja eri yhteisöjen kanssa – yhdessä tuotamme palveluja, edistäm
me asukkaidemme hyvinvointia ja rakennamme uutta. 

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

	Q Hyödynnämme palvelutuotannossa ja investointihankkeissa 
yksityisiä palveluntuottajia ja  kolmannen sektorin toimijoita.
	Q Edistämme toimivan yhteistyön rakentumista kunnan ja eri 

toimijoiden välillä.
	Q Tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä sekä 

erityisesti ikäihmisten aktiivisen arjen mahdollisuuksia 
avustamalla kolmannen sektorin toimijoita.
	Q Kehitämme ikäihmisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa 

olevien kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa yhdessä 
kuntalaisten, järjestöjen sekä eri yhteisöjen kanssa.

Hyvinvoiva Nurmijärvi



Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että 
huomioimme palveluverkon kestävyyden
Nurmijärvi on kasvukunta myös tulevaisuudessa. Samalla kun väestönkasvu on 
meille osoitus elinvoimaisuudesta, edellyttää kasvu myös tarkkaa ja vastuullista 
taloudenpitoa sekä pitkäjänteistä ja ennakoivaa suunnittelua.

Tavoittelemme keskimäärin 1,5 prosentin väestönkasvua
	Q Kehitämme ja suunnittelemme investointejamme, sekä asunto ja palvelutuotantoa 

tasapainoisesti, hallitusti ja ennakoivasti.
	Q Kehitämme palvelutarpeita ennakoivaa rullaavaa palveluverkkosuunnitelmaa suhteessa 

maankäytön pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Kehitämme maankäyttöä ja kaavoitusta pitkäjänteiseksi ja ennakoivaksi
	Q Luomme edellytykset koko tontintuotantoketjun sujuvuudelle.
	Q Huolehdimme maankäytön ja kaavoituksen resurssien riittävyydestä.
	Q Ohjaamme maankäyttöä ja kaavoitusta asumisen ohjelmalla sekä maankäytön 

tavoiteohjelmalla (MATA).

Turva
llisen ja

 m
o

nip
uo

lisen a
sum

isen N
urm

ijä
rvi

TEEMAA 
TOTEUTTAVAT 
OHJELMAT JA 

SUUNNITELMAT

• Asumisen ohjelma
• Maankäytön tavoiteohjelma

• Maapoliittinen ohjelma
• Palveluverkkosuunnitelma
 • Hyvinvointi  suunnitelma

•  Puurakentamisen 
 toimenpide suunnitelma

Turvallisen ja monipuolisen  asumisen Nurmijärvi
Huolehdimme asuinympäristöjen kehittämisestä
Nurmijärvellä on hyvä asua. Kehitämme asuinalueitamme niiden omien erityispiirteiden 
kautta. Nurmijärven kaikissa päätaajamissa kohtaavat luonnonrauha ja elävät keskustat. 
Väljyyttä, rauhaa ja vehreää idylliä on myös Nurmijärven monissa omaleimaisissa kylis
sä. Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä 
yleisilme ovat meille tärkeitä.

Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti
	Q Lisäämme pientalotuotannon osuutta uudisrakentamisessa huolehtimalla uusien pientaloalueiden 

kaavoittamisesta.
	Q Huolehdimme asumisen monipuolisuudesta erilaiset elämäntilanteet ja asumistarpeet huomioiden.
	Q Etsimme eri kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka yhdistävät ikääntyvien asukkaiden asumisen, 

palvelut ja yhteisöllisyyden.
	Q Lisäämme rakentamismahdollisuuksia hajaasutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen 

rakentamista.
	Q Edistämme puurakentamista ja rakentamisen kestävyyttä.

Luomme edellytyksiä päätaajamien keskusta-alueiden kehittymiselle palveluiltaan 
monipuolisemmiksi

	Q Edistämme taajamien ostovoiman lisäämisen edellytyksiä täydennysrakentamalla taajamien keskusta
alueita. Täydennysrakentamisessa huolehdimme asuinympäristöjen vehreydestä.
	Q Tuemme päätaajamien keskustaalueiden kehittymistä maankäytön ja kaavoituksen keinoin. Etsimme 

aktiivisesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisia kiinteistökehityskohteita jalostettavaksi.
	Q 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

	Q Edistämme siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta painottaen erityisesti Klaukkalan keskustaaluetta.
	Q Kannustamme ja tuemme kuntalaisia ja eri yhteisöjä toimimaan yhdessä alueiden viihtyvyyden ja 

turvallisuuden edistämiseksi kaikissa taajamissa ja kylissä.
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Elinvoimaisten elinkeinojen   Nurmijärvi
Kasvatamme työpaikkaomavaraisuutta
Yritykset, nykyiset ja uudet, ovat Nurmijärven elinvoimai
suuden lähde.  Vahvuuksiamme korostaen tavoittelemme 
työpaikkaoma varaisuuden nousua, jotta yhä useampi 
nurmijärveläinenvoisitulevaisuudessakäydä töissä
omassa kotikunnassaan.

Tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuden nousua 70 prosenttiin 
	Q Tuemmeyritysten kehittymistäjalaajenemismahdollisuuksiaräätälöidystiyritysneuvonnanja
kaavoituksen keinoin.
	Q Varmistamme monipuolisten yritystonttien riittävyyden hyvillä logistisilla sijainneilla ennakoiden 

tulevaisuuden tarpeita.
	Q Tavoittelemme työllistäviä toimijoita, joille sijainti on keskeinen tekijä.

Edistämme matkailun kehittymistä 
Tulevaisuuden Nurmijärvi on suosittu matkailukohde. 
Matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan  toimin
taedellytysten kehittämiseksi toimimmeeriyritystenja
yhteisöjen aktiivisenayhteentuojanajamahdollistamme
erilaista toimintaa. Lisäämme matkailukohteidemme 
tunnettuutta.

Mahdollistamme matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä 
sekä keskeisten matkailukohteiden kehittymistä

	Q Tuemme matkailu ja palveluyrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä.
	Q Kehitämme ja markkinoimme kunnan omia matkailu, luonto, ja kulttuurikohteita näiden 

omaleimaisten identiteettien kautta.
	Q Edistämme ja mahdollistamme tapahtumatuotantoa yhteistyössä tapahtumatuottajien ja 

lähikuntien kanssa.

TEEMAA 
TOTEUTTAVAT 
OHJELMAT JA 

SUUNNITELMAT

• Elinkeinopoliittinen ohjelma
 • Maankäytön tavoiteohjelma

• Maapoliittinen ohjelma
• Matkailun 

kehittämis ohjelma



Nurmijärven kunta
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Katuosoite: Kunnanvirasto, Keskustie 2 b
Puhelin: (09) 250 021
kunta@nurmijarvi.fi

nurmijarvi.fi
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