
Tähän tarvittaessa otsikkoKirkkonummen kuntastrategia
2018–2021

Kv 18.12.2017 § 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018–2021

KIRDno-2017-952



22.12.2017 2

Kirkkonummen arvot

Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta
kokeilla uusia asioita ja ennakoida muuttuvaa maa-
ilmaa.

Kestävyys: teemme ratkaisuja ja valintoja, jotka
ovat oikeudenmukaisia sekä ympäristön, talouden
ja toiminnan kannalta kestäviä.

Avoimuus: kaiken toimintamme lähtökohta on
avoimuus ja läpinäkyvyys.

Luottamus: toimintamme perustuu keskinäiseen
arvostukseen ja luottamukseen.
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Kirkkonummen perustehtävä: miksi
olemme olemassa?

Hyvinvointia kirkkonummelaisille
– yhdessä, tillsammans!
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Kirkkonummi kohti 2020-lukua

Kirkkonummi on Suomen halutuin asuinkunta ja
yhteistyökumppani.

Kirkkonummi on älykäs, osaava ja rohkea,
kaksikielinen ja kansainvälistyvä sivistyskunta.
Kirkkonummelle muutetaan arjen sujuvuuden,
turvallisuuden ja luonnonläheisyyden takia.
Kirkkonummi on edelläkävijä digitalisaation
käyttöönotossa, teknologian edistämisessä ja
ekologisuudessa.



Strategiset päämäärät

1. Vahvistamme Kirkkonummen elinvoimaa
ja positiivista erottuvuutta.

2. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia
laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja
kustannustehokkailla kaksikielisillä
palveluilla.

3. Panostamme kestävään talouteen,
yhteistyöhön ja osaamiseen.
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Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi
• Tavoittelemme 1,5−2 % vuosittaista väestönkasvua.
• Suuntaamme maankäytön suunnittelun ja rakenta-

misen pääpainon kunnan päätaajamiin ja radan
varteen. Mahdollistamme monipuolisen asunto-
tuotannon eri tarpeisiin.

• Mahdollistamme maaseutuelinkeinojen ja
lähituotannon kehittymisen.

• Kehitämme kuntakeskuksista entistä vireämpiä ja
viihtyisämpiä kuntalaisten kohtaamispaikkoja.

• Lisäämme yritystonttien ja toimitilojen tarjontaa,
parannamme pk-yritysten neuvonta- ja tukipalveluita
sekä toimimme vuorovaikutuksessa yrityselämän
kanssa.
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Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi
• Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme

luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä.
• Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä

ratkaisuja:
− Alennamme kunnan hiilidioksidipäästöjä.
− Edistämme ja hyödynnämme rohkeasti uutta

teknologiaa.
• Kehitämme Kirkkonummi-brändiä ja parannamme

kunnan tunnettuutta.
• Luomme edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle.
• Luomme toimivat ja viihtyisät puitteet kunnan

vetovoimaa lisääville palveluille. Suunnittelemme tilat
monikäyttöisiksi kuntalaisten näkökulmasta.
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Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut

• Parannamme palveluiden laatua,
kustannustehokkuutta ja saatavuutta lisäämällä
sähköisiä ja liikkuvia palveluja.

• Lisäämme kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa
aiempaa voimakkaammin kuulemalla kuntalaisia.

• Lapsiystävällisenä kuntana edistämme
toiminnassamme lasten ja nuorten oikeuksien
toteutumista.

• Edistämme toiminnassamme ikäihmisten
hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
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Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut

• Laajennamme yhteistyömahdollisuuksia kunta-
laisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä.

• Olemme aktiivinen kuntalaisten edunvalvoja
SOTE- ja maakunta-asioissa.

• Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä
ennaltaehkäisevään työhön.

• Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm.
kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita.

• Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen
terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä
opetusvälineiden ja oppimateriaalien
ajanmukaisuudesta.
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Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen

• Kirkkonummi on osa Helsingin seutua, ja
aktiivinen yhteistyökumppani seudun kuntien
sekä tulevan maakuntahallinnon kanssa.

• Tasapainotamme kunnan talouden mm.
jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme
myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja.

• Kehitämme kunnan toimielin- ja
viranhaltijaorganisaatiota vastaamaan
toimintaympäristön muutoksia.

• Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on
houkutteleva työnantaja, joka huolehtii
henkilöstöstään.


