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Nurmijärven Keskusta 
Kuntavaaliohjelma 2021  

Hyvinvoiva nurmijärveläinen  
 – turha nuukailu pois  
• Kunnan tärkein tehtävä on luoda edellytyk-

set kuntalaisten hyvinvoinnille. Nurmijärvi 
ottaa kolmannen sektorin mukaan  
hyvinvointipalveluiden tuottamiseen  
pitkäjänteisellä yhteistyöllä. 

• Tavoitteemme on harrastus jokaiselle  
nurmijärveläiselle lapselle ja nuorelle.  

• Haluamme turvalliset taajamat kaikenikäi-
sille kaikkina vuorokauden aikoina. Panos-
tamme taajamien turvallisuuteen, erityisesti 
Klaukkala tarvitsee nopeita toimia.  

• Haluamme kuntalaiset mukaan kunnan ke-
hittämiseen hyödyntäen kuntalaisten moni-
puolista osaamista. Vahvistamme osallista-
vaa budjetointia, nuorisovaltuuston sekä 
vammais- ja vanhusneuvostojen rooleja. 

• Parannamme palveluiden tunnettavuutta, 
jotta kuntalaiset löytävät ne.  

Nurmijärven laadukkaat sivistys- ja 
varhaiskasvatuspalvelut  
– palveluverkko palvelemaan lapsia   
• Lasten turvallinen kasvaminen ohjaa  

keskustalaista päätöksentekoa, laadusta  
emme halua tinkiä. Emme tue pienten lasten 
koulujen keskittämistä. Haluamme varmistaa, 
että pienten lasten koulunkäynti on mahdol-
lista lähikoulussa jatkossakin. 

• Pidämme päiväkodit järkevänkokoisina yksik-
köinä lasten kannalta. Edistämme päiväkotien 
pihojen muuttamista osin metsäpohjaisiksi. 

• Varhaiskasvatus- ja sivistyspalvelut ovat  
jatkossa kunnan merkittävin tehtävä. Näiden 
turvaamiseksi haemme tehokkuutta kaikessa 
muussa kunnan toiminnassa. 

• Kotihoidontuen Nurmijärvi-lisästä olemme  
ylpeitä ja pidämme siitä kiinni. Perheiden tulee 
valintansa mukaan voida hoitaa pieniä  
lapsiaan kotihoidontuen turvin. 

• Kirjastopalvelut ovat sivistyksen yksi kulmaki-
vistä. Kirjastoihin tulee osoittaa resurssit, jotta 
niitä voidaan kehittää yhtäläisenä palveluna 
kaikille.  

Kysyntää vastaavaa asumista ja  
rakentamista Nurmijärvellä  
– kasvua taajamiin ja kyliin 
• Nurmijärven sijainti velvoittaa turvaamaan 

rakentamisen mahdollisuudet niin taajamissa 
kuin kylissä, jotta kysyntään voidaan vastata. 

• Helpotamme rakentamista haja-
asutusalueille. Se on kuntatalouden tehokas 
parantamiskeino. 

• Kaavoituksella mahdollistamme monipuoli-
sen tontti- ja asuntotuotannon. Siirrämme 
painopistettä jatkossa pientalorakentami-
seen.  

• Haluamme mahdollistaa kesäasuntojen 
muuttamisen ympärivuotisiksi asunnoiksi.  

Ympäristö ja liikkuminen  
– maaseutukunnan kilpailuvaltit 
käyttöön  
• Korostamme taajamien suunnittelussa vir-

kistys- ja viheralueita.  Moni-ilmeiset leikki-
puistot tuovat luksusta perheiden arkeen. 

• Jotta kukaan ei kaadu, haluamme parhaat 
toimintatavat käyttöön erityisesti ydinkes-
kustojen liukkauden torjuntaan ja esteiden 
poistoon.   

• Edellytämme, että kunnan ruokapalveluissa 
lähiruoka näkyy ja maistuu. 

• Yksityistieverkosto on Nurmijärvellä tärkeä 
osa tieverkostoa. Tavoitteemme on pitää 
yksityistiet hyvässä kunnossa kunnan  
riittävän avustuksen turvin. 

• Kehitämme joukkoliikennettä vastaamaan 
kuntalaisten tarpeita kunnan sisäisessä ja 
ulkoisessa liikenteessä.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelut, Keusote  
– tehokkuutta palveluita karsimatta  
• Edellytämme kunnalta aktiivista omistajaohjausta 

Keusoten suhteen. Nurmijärven edustajilla pitää 
olla selkeät tavoitteet Keusoten päätöksenteossa. 

• Teemme aktiivista yhteistyötä muiden Keusoten 
osakaskuntien kanssa.  

• Vaadimme, että palvelut pysyvät lähellä ja että ne 
ovat helposti saavutettavissa. 

• Teemme työtä matalan kynnyksen mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseksi. 

• Kunnan ja Keusoten kaikessa palvelutoiminnassa 
tulee huomioida ikäihmisten määrän kasvu ja tur-
vata kotihoidon ja eritasoisen palveluasumisen 
saatavuus ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaava 
sisältö. 

Yrittäjänä Nurmijärvellä  
– yksi parhaista kunnista  
yrittäjille 
• Edellytämme, että kunta laatii yhdessä 

yrittäjien kanssa toimenpiteet, joilla  
saavutetaan kuntabarometrin kaikissa 
kategorioissa hyvä tai erittäin hyvä taso. 

• Edistämme kattavaa yritystonttien  
tarjontaa erityisesti huomioiden eteläisen 
Nurmijärven kysyntä. Niiden hintataso 
tulee pitää kilpailukykyisenä ja yritysalu-
eiden tonttitehokkuutta lisätään tarvitta-
essa mahdollistamaan olemassa olevien 
yrityksien kasvu sijaintia vaihtamatta. 

• Haluamme asettaa mitattavat tavoitteet 
virkamiesjohdolle yritystonttien  
vuosittaiselle myynnille sekä yrityksien 
tuomille työpaikoille. 

• Vaadimme pienempiä hankintakokonai-
suuksia ja osatarjousten hyväksymistä 
niin, että paikalliset, pienemmätkin,  
toimijat voivat tarjota palvelujaan  
kunnalle. Uudella hankintalinjauksella 
pyrimme pitkäjänteiseen ja  
johdonmukaiseen toimintamalliin.  

• Viranomaispalvelut yrittäjille tulee saada 
yhdeltä luukulta ja kaikki yhdellä kertaa.  

Nurmijärvi, Suomen tehokkain kunta 
vuonna 2030  
– kehittämistä positiivisin keinoin 
• Keskustalaisille kestävä talous on työkalu tuottaa 

hyvinvointia ja laadukkaita palveluita. 
• Tehokkuudella tarkoitamme laadukkaiden ja hyvin 

saavutettavien palveluiden tuottamista kustan-
nustehokkaasti ja ilman turhia viivytyksiä. Kunnan 
oman tuotannon ohella hyödynnetään kolmatta 
sektoria sekä ostopalveluita silloin, kun se on  
strategian toteuttamisen ja tehokkuuden kannalta 
tarpeen.  

• Toiminnan tehokkuutta lähdetään kehittämään 
tavoitteellisesti jatkuvana toimintamallina yhdes-
sä virkamiesjohdon kanssa, avoimesti henkilöstöä 
arvostaen ja kuntalaisille raportoiden. 

• Kunnan tilojen käyttöä tulee tehostaa kunnan  
toimialojen välillä, kolmannen sektorin sekä  
kuntalaisten loma-ajan, viikonloppujen ja iltojen 
käyttöä tulee helpottaa.  

Tulopohjan kehittämisohjelma  
– 2030 velkaantuminen kurissa ja 
kuntatalous tasapainossa 
• Lisäämällä tulopohjaa systemaattisesti 

mahdollistetaan tulevaisuudessa kunnan 
laadukkaat palvelut kuntalaisille.  

• Tarkoitamme tulopohjan lisäämisellä laa-
jempaa ja monipuolisempaa joukkoa kun-
talaisia ja yrityksiä, jotka maksavat veron-
sa kunnalle: enemmän verotuloja korotta-
matta veroprosenttia. 

• Kunnan kaavoittamista tulee jatkossa teh-
dä kuntatalouden näkökulmasta.  

• Yhteisöverokertymän kasvu ja työpaikkojen 
lisääminen on merkittävä keino lisätä ve-
rotuloja. 

• Kehätien hyödyntäminen tulee aloittaa 
välittömästi työpaikka- ja asuntorakenta-
misessa. 

Tutustu ehdokkaisiimme: 
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/nurmijarvenkeskusta 
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