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 Johdanto 
     
 Yhdessä – tillsammans! 
 

Käsissämme on tuore Kirkkonummen kunnan strategia. Sitä on työstetty 
alkuvuoden 2015 ajan useissa kokouksissa ja seminaareissa yhteistyössä 
Yritystaito Oy:n kanssa. Myös kuntalaisia ja erikseen nuoria on kuultu. 
Strategiassa on pyritty tarkastelemaan kuntaa ja sen toimintoja erityisesti 
asukkaan ja yrityksen näkökulmasta; miten kunta voisi turvata kuntalaisille 
sujuvan arjen ja yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön. Kunta ei suoriudu 
tästä tehtävästä kuitenkaan yksin, vaan se edellyttää laajaa yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa. Näistä kumpuaa myös Kirkkonummen kunnan visio: 
Monipuolista asumista ja elämistä sujuvassa arjessa – tillsammans. 
 
Kunta on julkinen yhteisö, jonka toimintakulttuurin tulee perustua paitsi lakeihin, 
asetuksiin ja normeihin myös yhteiseen arvopohjaan. Kirkkonummen kunnan 
arvojen halutaan viestivän, että toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, 
kestävää  ja tarvittaessa ennakkoluulotontakin korostaen myös keskinäistä 
arvostusta ja luottamusta. Nämä arvot sisäistämällä meidän on paljon helpompi 
toteuttaa strategiaamme kirjatut tavoitteet ja päämäärät. 
 
Tavoitteisiin sitoutuminen on keskeisin edellytys tämän ja minkä tahansa 
strategisen asiakirjan toteutumiselle. Meidän tulisi jokaista yksittäistä päätöstä 
tehdessämme pohtia, että toteuttaako se kunnan visiota ja hyväksymiämme 
strategisia linjauksia. Toisaalta Kirkkonummi on myös sitoutunut alueelliseen 
strategiseen yhteistyöhön erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen 
liittyvissä asioissa. Olemme osa kasvavaa Helsingin seutua, mikä tuo meille 
velvoitteita mutta myös paljon mahdollisuuksia. 
 
Sitoutuminen ei kuitenkaan yksin riitä. Strategiaan kirjatut tavoitteet ja päämäärät 
tulee soveltuvin osin sisällyttää lautakuntien tulevien vuosien talousarvioihin. 
Näin ollen myös niiden seuranta on systemaattista ja toteutuminen arvioitavissa 
osavuosikatsausten yhteydessä. Seurantaa ei tule kuitenkaan kokea piiskana 
vaan pikemminkin päinvastoin – hyvistä käytännöistä ja pienistäkin 
innovaatioista kannattaa kertoa muillekin. 
 
Kiitos kaikille strategiaprosessiin osallistuneille – työ jatkukoon! 
 
 
TARMO AARNIO 
Kunnanjohtaja 
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1. Strategian taustatrendit 
 
Megatrendit 
- Globalisaatio läsnä kaikkialla 
- Väestö kasvaa, kasvusta 85 % Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa 

Amerikassa. Ikääntyminen lisääntyy erityisesti Euroopassa ja Suomessa 
- Kaupungistuminen voimistuu. V. 2030 kaupungeissa asuu jo 70 % maailman 

väestöstä 
- Keskiluokkaistuminen vahvistuu, saa voimansa kaupungistumisesta. Suurinta 

muutos Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa 
- Luonnonvarojen rajallinen riittävyys ohjaa kulutusta ja voimistaa kierrätystä 
- Mobiiliteknologia on läsnä kaikkialla, kyberrikollisuus lisääntyy 
- Puhtaiden teknologioiden painoarvo kasvaa 
- Virtuaalisuus etenee 
- Ilmastonmuutos: keskilämpötila nousee, merten vedenpinnat nousevat, sään 

ääri-ilmiöt lisääntyvät  
- Väestön liikkuminen alueiden välillä on suurinta kautta historian 

 
Kansalliset trendit 
- Metropolialueen kasvu, kaupunkien roolin kasvaminen 
- Kehitys ja innovaatiot vahvimpia ”veturiyritysten” ympärillä 
- Digitalisoituminen ja robotiikka muuttavat palvelujen tuottamismuotoja 
- Koulutettu ja hyvätuloinen väestö ostaa jatkossa palveluita nykyistä 

enemmän 
- Hyvinvointi korostuu, julkisten palveluntuottajien rinnalle entistä enemmän 

yksityisiä palveluntarjoajia, kilpailu avautuu 
- Uudet teknologiat mahdollistavat etätyön kasvun 
- Vapaa-aika lisääntyy 
- Ympäristö- ja luontoarvot vahvistuvat 
- Alueet ja kunnat kilpailevat keskenään 
 
 

2. Kirkkonummen kunnan arvot 
 
AVOIMUUS 
Kaiken toimintamme lähtökohta on avoimuus ja läpinäkyvyys. Kerromme 
suunnitelmistamme etukäteen ja kysymme kuntalaisten ja kunnassa toimivien yhteisöjen 
näkemyksiä kunnan kehittämiseen liittyvistä tärkeistä asioista. Hyödynnämme uudet 
sähköiset kanavat viestinnässämme. Avoimuus luo luottamusta. 

 
LUOTTAMUS 
Luottamus symbolisoi meille turvallisuutta. Sen minkä lupaamme, myös pidämme. 
Luottamus vahvistaa jatkuvuutta ja uskallusta kokeilla uutta ja ottaa myös hallittuja 
riskejä. Johtamisessa korostuu luottamus alaisten osaamiseen. 

 
ROHKEUS 
Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta kokeilla uusia asioita ja pistää itsensä 
likoon. Se on voimaa kohdata vaikeitakin asioita ja kääntää ne voitoksi. Joskus rohkeus 
voi tarkoittaa myös kulkemista vastavirtaan. Meillä on rohkeutta tehdä päätöksiä ja 
muuttaa vanhoja käytäntöjä. 
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KESTÄVYYS 
Kestävyys tarkoittaa meille ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat sopusoinnussa ympäristön, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. 
Kestävyys pitää sisällään myös sellaisen taloudellisen toiminnan, joka mahdollistaa 
hyvän palvelutason ylläpidon ja turvaa terveesti tulevien sukupolvien elämää. 

 
ARVOSTUS 
Toimintamme perustuu keskinäiseen arvostukseen. Kuuntelemme aidosti kaikkien 
erilaisia näkemyksiä ja rohkaisemme toisiamme tuomaan uusia näkökohtia 
päätöksentekoon ja arjen toimintaan. Johtamisessa ja esimiestyössä kiinnitämme 
erityistä huomioita työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kannustukseen ja 
tuemme heitä tuomaan esille heidän tärkeinä pitämiään asioita. Arvostamme erilaista 
osaamista ja tunnistamme sitä itsessämme ja toisissa. 

 
 

3. Kirkkonummen visio ja päästrategia 
 
 
 
Visio 
Monipuolista asumista ja elämistä sujuvassa arjessa – tillsammans 
 
 
 
Päästrategia 
- Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä 
- Kuntaa kehitetään elinvoimaisena monikeskuksisena yhteisönä osana 

metropolialuetta kestävän kehityksen mukaisesti 
- Päätöksenteossa ja toiminnassa luodaan puitteet kestävälle yritystoiminnalle 

ja vapaaehtoistyölle 
- Kirkkonummi kehittää palvelujaan hyödyntäen modernia teknologiaa 

toiminnassaan 
 

4. Strategiset menestystekijät 
 
Kehittyvät palvelut 
 
Tavoitteet 2015–2017 
Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita, ovat 
asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia. Tiedolla johtamista, tiedon avoimuutta ja sähköisiä 
palveluja lisätään. Kunnan palveluverkon kehittämisessä noudatetaan 
kiinteistöstrategiassa tarkemmin esitettyä välimallia ja huomioidaan vaikuttavuus sekä 
asiakas- ja laatunäkökulma. 

 
Päätoimenpiteet 
- Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti 

kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen 
kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat 

- Kaikissa toiminnoissa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
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- Luodaan toimintaedellytyksiä kolmannelle sektorille ja kohtaamispaikkoja eri-ikäiselle 
väestölle sekä aktivoidaan kuntalaisia omatoimisuuteen 

- Uudistetaan palveluprosesseja kuvaamalla ne ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä 
ratkaisuja prosessien laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi 

- Hyödynnetään muiden kuntien parhaat käytännöt ja yhtenäistetään sähköisiä 
järjestelmiä muiden kuntien kanssa 

 
Mittarit 
- Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen jatkuva arviointi sähköisellä 

asiakastyytyväisyyskyselyllä 
- Valtakunnallisten laatusuositusten toteutuminen 
- Sähköisten palvelujen käyttömäärät 
- Palveluprosessien kuvausten määrä ja uudet toimintamallit 

- Palvelutehokkuuden kehitys €/asukas 
 

Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö 
 
Tavoitteet 2015–2017 
- Tarkoituksenmukaisesti sijoitetut palvelut vähentävät turhaa asiointiliikennettä ja 

minimoivat kunnan hiilijalanjälkeä 
- Maankäyttö tukee kunnan elinvoimaisuutta mahdollistamalla yritysten sijoittumisen ja 

laajentumisen maankäytön kehityskuvan mukaisesti 
- Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisen ohjauksella vahvistetaan kunnan 

keskustan rakentumista selkeäksi kuntakeskukseksi palvelujen ja työpaikkojen 
tarjoajaksi ja kehitetään muita kuntakeskuksia omaleimaisiksi huomioiden niiden 
vetovoimatekijät 

 
Päätoimenpiteet 
- Maanhankinnan aktivointi  
- Päivittäisten palvelujen keskittäminen liikenteen ja liikkumisen solmukohtiin 
- Tarjotaan ja markkinoidaan luontoa ja merellisyyttä vetovoimatekijänä 

 
Mittarit 
- Muuttovoitto 
- Yritysten ja työpaikkojen lisääntyminen  
- Julkisen liikenteen käyttöaste 

 
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö  
 
Tavoitteet 2015–2017 
Kirkkonummen kunta on houkutteleva ja ketterä työnantaja. 

 
Päätoimenpiteet 
- Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, 

työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. 
- Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn 

kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä työilmapiiriä.  
- Kehitetään kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.  
- Huolehditaan käytössä olevien resurssien puitteissa kunnan tarjoamien etujen 

yhteneväisyydestä naapurikuntien etujen kanssa. 

 
Mittarit 
- Hyvinvointikysely ja henkilöstötilinpäätös 
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- Mobiili asiakaspalaute 
- Sairauspoissaolojen määrän kehitys 
- Kannustimien toteutuminen  
- Tulos- ja kehityskeskusteluiden kattavuus  

 
Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
 
Tavoitteet 2015–2017 
Kirkkonummi on vahva sijoittumisvaihtoehto uusille yrityksille ja yhteisöille. Kunta 
kannustaa ja mahdollistaa myös jo kunnassa toimivia yrityksiä laajentumaan ja 
kasvamaan. Hyvät palvelut, monimuotoiset harrastus- ja asumismahdollisuudet sekä 
toimivat liikenneyhteydet tukevat työpaikkojen määrän kasvua ja houkuttelevat 
ammattitaitoista ja kouluttautunutta väestöä kuntaan. Kaksikielisyys nähdään 
voimavarana. 

 
Päätoimenpiteet 
- Tukeutuminen jo olemassa olevaan suuryrityskantaan – laajentumishankkeiden 

tukeminen   
- Edistetään houkuttelevien toimitilojen tarjontaa   
- Verkostoituminen ja yhteistyö lähikuntien kanssa   
- Kirkkonummi-brändin sekä vahvuuksien ja onnistuneiden hankkeiden esille 

nostaminen 
- Yritystonttitarjonnan lisääminen, kaavakäsittelyt, kaavamuutokset sekä 

lupamenettelyt nopeammiksi ja joustavimmiksi 
- Yritysten ryhmähankkeisiin osallistuminen ja ulkopuolisen rahoituksen kanavointi  

- Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan mahdollistaminen 
   

Mittarit  
- Yritysten ja työpaikkojen määrä sekä työpaikkaomavaraisuuden lisäys 
- Yritysverotulojen kehitys 
- Väkiluvun kasvu 

  
Talous 

 
Tavoitteet 2015–2017 
Tasapainoinen talous varmistaa kunnan itsenäisyyden, toimintakyvyn ja mahdollisuuden 
hyödyntää vaihtoehtoisia toimintamalleja kunnan kehittämisessä. 
 

Päätoimenpiteet 
- Investointien tarkka harkinta ja kokonaisvaikutusten arvio kunnan toimintaan. 

Erilaisten rahoitusmallien hyödyntäminen investointihankkeiden rahoituksessa 
- Noudatetaan budjettikuria, tuloksellisuutta ja arvioidaan toimenpiteiden 

vaikuttavuutta koko kuntakonsernissa  
- Edistetään tulojen kasvua (esim. vapaa-ajan asuntojen mahdollinen muuttaminen 

ympärivuotisiksi asunnoiksi) 
- Eläköitymisen hyödyntäminen toimintojen tehostamisessa 
 

Mittarit 
- Veroprosentit; alueen kuntien keskimääräisellä tasolla  
- Vuosikate; kattaa poistot, toiminnallinen tulos positiivinen 
- Tuloksellisuus ja vaikuttavuus; esimerkiksi kustannukset/suoritteet per asukas 
- Taseen ylijäämä 
- Velka €/asukas 


