
Kirkkonummen kuntastrategia 2018–2021



MITÄ HALUAMME OLLA?

Kirkkonummen visiona on olla 2020-luvulla Suomen halu-
tuin asuinkunta ja yhteistyökumppani. Jotta siihen pääs-
tään, Kirkkonummen on oltava aiempaa houkuttelevampi 
paikka asua, yrittää ja elää arkea. 

Kirkkonummen valtteja ovat perinteisesti olleet merellisyys 
ja luonnonläheisyys sekä terveellinen ja turvallinen asuin- 
ympäristö. Tulevaisuudessa vetovoimainen kunta tarvitsee 
myös muuta: sivistystä, kulttuuria ja vapaa-ajan palvelui-
ta. Elinvoimainen kunta luodaan yhteistyössä kuntalaisten, 
järjestöjen ja yritysten kanssa.

Kirkkonummen kunnan arvot kertovat, että toimintamme ja 
päätöksentekomme on avointa, kestävää ja ennakkoluulo-
tonta, ja korostamme keskinäistä luottamusta. 

Tähän kaikkeen tähtäämme yhdessä, tillsammans!

Tarmo Aarnio 
Kunnanjohtaja

Kuntastrategia lyhyesti
Kuntastrategia on kunnan toiminnan punai- 
nen lanka, tie joka ohjaa kohti haluttua 
tulevaisuutta. Parhaimmillaan se on ajat-
telutapa, joka heijastuu kunnan kaikkeen 
päätöksentekoon ja päivittäiseen toimintaan. 
Kirkkonummen kuntastrategia toimii kunnan 
suuntaviivoina seuraavat neljä vuotta ja siitä 
eteenpäin.



Rohkeus 
Meille se on ennakko-
luulottomuutta kokeilla 
uusia asioita ja ennakoida 
muuttuvaa maailmaa.

KIRKKONUMMEN  
ARVOT

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

Avoimuus
Kaiken toimintamme lähtö-
kohdat ovat avoimuus ja 
läpinäkyvyys. 

Luottamus
Toimintamme perustuu 
keskinäiseen arvostuk- 
seen ja luottamukseen.



Kunnan perustehtävä kertoo, miksi olemme olemassa. Kirkkonummen 
tehtävä on tarjota hyvinvointia kirkkonummelaisille – yhdessä, tillsammans!

MIKSI OLEMME 
OLEMASSA?



KIRKKONUMMI  
KOHTI 2020-LUKUA

Tulevaisuuden 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.



Vahvistamme Kirkkonummen elinvoimaa 
ja positiivista erottuvuutta.

Edistämme kuntalaisten hyvinvointia 
laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja 
kustannustehokkailla kaksikielisillä 
palveluilla.

Panostamme kestävään talouteen, 
yhteistyöhön ja osaamiseen.

KIRKKONUMMEN 
STRATEGISET  
PÄÄMÄÄRÄT
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Vuosien 2018–2021 tavoitteet ovat:



Tavoittelemme 1,5−2 % vuosittaista väestönkasvua.

Suuntaamme maankäytön suunnittelun ja rakentamisen 
pääpainon kunnan päätaajamiin ja radan varteen. 

Mahdollistamme monipuolisen asuntotuotannon  
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.

TAVOITTEENA: 
ELINVOIMAINEN JA 
EROTTUVA KIRKKONUMMI



TAVOITTEENA: 
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.



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

Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja 
ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin 
kuulemalla kuntalaisia. 

Lapsiystävällisenä kuntana edistämme toiminnassamme 
lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista.

Edistämme toiminnassamme ikäihmisten hyvinvointia  
ja yhdenvertaisuutta.

Laajennamme yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, 
kolmannen sektorin ja yritysten välillä.

TAVOITTEENA:  
KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA  
TUKEVAT PALVELUT



Olemme aktiivinen kuntalaisten edunvalvoja  
SOTE- ja maakunta-asioissa.

Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä 
ennaltaehkäisevään työhön. 

Edistämme kuntalaisten hyvinvointia muun muassa 
kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita.

Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen 
terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä 
opetusvälineiden ja oppimateriaalien  
ajanmukaisuudesta.

TAVOITTEENA:  
KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA  
TUKEVAT PALVELUT



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

Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa 
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.

TAVOITTEENA:  
KESTÄVÄ TALOUS, 
YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN



Kirkkonummen kunta

Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puh. (09) 296 71
Fax (09) 8786 053

kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

facebook.com/kirkkonummi
twitter.com/kirkkonummi

Kirkkonummen kunta 
lyhyesti
• Kirkkonummi on tunnettu luonnostaan, joka 

on idyllistä ja vaihtelevaa. 145 kilometrin 
merellisen rantaviivan ja 86 järven ansiosta 
vettä on näkyvissä lähes kaikkialla.

• Kirkkonummen luonnosta löytyy lukemat- 
tomia kokemisen arvoisia kohteita: näköala-
paikkoja, jylhiä metsiä, mukavia saaria, 
komeita rantakallioita ja lintukosteikkoja.

• Kirkkonummi tarjoaa myös viihtyisää 
asumista, elämää ja kulttuuria aivan 
pääkaupunkiseudun tuntumassa mutta 
samalla omassa rauhassa.

• Kirkkonummen tunnettu historia ulottuu 
1300-luvun alkuun. Kunnan historiassa 
merkittävä vaihe oli sotien jälkeinen ajan-
jakso, jolloin suuri osa Kirkkonummesta 
jouduttiin vuokraamaan Neuvostoliitolle.  
Niin kutsutun Porkkalan parenteesiajan 
jäänteitä löytyy edelleen kunnan alueelta.

• Kirkkonummi on tarjonnut kiehtovaa 
kulttuuria jo 9 000 vuotta. Kunnassa on 
useita kohteita, jotka esittelevät alueen 
mielenkiintoista historiaa.

Kuvat: s. 1, 5, 12 Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy,  
s. 7 Mia Johansson


