
Kokoomuslainen Nurmijärvi

Me kokoomuksessa katsomme, että ilman toimivaa taloutta kunnat kuihtuvat. Ongelma ei ratkea sillä, 
että jaetaan yhä enemmän yhä vähemmästä. Eikä sillä, että korotetaan veroja korottamasta päästyään.  

Yhtälö on Nurmijärvelläkin lopulta yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän 
sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan 
ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. 

Kokoomus on Nurmijärven suurin puolue. Ja me kokoomuslaiset olemme vahvasti kantamassa vastuuta ja 
mukana kunnan päätöksenteossa. Siksi me emme vain puhu kauniita ja pyri hyvään, vaan me ryhdymme toi-
meen ja teemme hyvää. #sydänoikealla #nurmijarvenkokoomuslaiset

Enemmän työpaikkoja, työssäkäyntiä ja yrittäjämyönteisiä tekoja

Vain elinvoimainen kunta voi maksaa palveluiden kulut. Nurmijärvi tarjoaa erinomaiset puitteet asua, viih-
tyä ja käydä työssä. Jokaisen työikäisen ja -kykyisen on taustaan katsomatta päästävä mukaan työmarkki-

noille. Työpaikat on edellytys menestyvälle kunnalle. Me pyrimme lisäämään kunnan työpaikkaomavaraisuutta 
ja parantamaan jatkuvasti yrittäjien toimintaedellytyksiä. Kunnan tulee esimerkiksi tarjota monipuolisesti yri-
tystontteja valtaväylien varrelta.

Ei tietulleille. Moni kuntalainen käy muualla töissä. Varmistetaan sujuva työmatkaliikenne esim. rakentamalla 
sujuvia kiertoliittymiä liikenteen sumppukohtiin, kehittämällä joukkoliikennettä, kevyenliikenteenväyliä ja 
matkaketjuja. Hyvät yhteydet, koulut, asumisviihtyvyys ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä työssäkäyvien per-
heiden sijoittumiselle kuntaan. Työssäkäyntiä ei saa hankaloittaa tietullien tai verotuksen keinoin. Sujuva liik-
kuminen tulee huomioida päätöksenteossa. Hyvin hoidettu maankäyttöpolitiikka ja kaavoitus vahvistaa monin 
tavoin kunnan taloutta. Yrityksiä ja omakotiasujia houkuttelevaa tonttitarjontaa on suunnitelmallisesti ylläpi-
dettävä ja asumisen kustannuksia hillittävä.

Sujuvat yhteydet tukevat myös paikallisia palveluita. Kunnan tulee jatkaa aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa 
ja kehittää hankintaosaamista mahdollistamaan paikallisten palveluiden helpompi hankinta. Me sanomme 
kyllä uusille ajatuksille – riippumatta siitä keneltä ne tulevat. Kyllä uusille investoinneille. Kyllä yrittäjyydelle, 
uusille työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle!

Keinot? Käynnistetään NUUKA-ohjelmalle jatkona REILU-ohjelma, jonka tavoitteena 
on ideoida ja käynnistää toimia jotka kasvattavat kunnassa työtä, työssäkäynnin 

edellytyksiä ja paikallisten yritysten kannattavuutta ja elinvoimaa!

Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!

Ollaan turvallinen kunta elää, työskennellä, harrastaa, viihtyä ja voida hyvin. Lasten ja nuorten hyvin-
vointi turvataan tukemalla perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta. Ennaltaehkäisevä työ syrjäytymisen 

estämisessä alkaa jo lapsiperheiden palveluista. Onnistunut nuorisotyö auttaa jokaista löytämään paikkansa 
yhteiskunnassa. Ikääntyvien perheitä ja senioreita kannustetaan aktiiviseen, osallistuvaan ja toimintakykyä 
vahvistavaan elämäntapaan, samalla kun varmistetaan heille turvallinen ikääntymistä kunnioittava hoiva.

Meille kokoomuksessa on tärkeää investoida koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen. Turvalli-
nen kotiseutu lähtee ennaltaehkäisevästä työstä, ja kun naapurustossa jokaisella on rooli yhteiskunnassa sekä 
kiinnostus oman alueensa asioihin. Hyvällä suunnittelulla tehdään edellytykset turvallisille naapurustoille. Puh-
das luonto on Nurmijärvellä lähellä jokaista, pidetään siitä huoli.

Keinot? Nostetaan asia “Toimenpiteet tai päätösten vaikutukset turvallisuuden ja 
viihtyvyyden kasvattamiseksi” käsiteltäväksi jokaisen lautakunnan sekä kyläasian-

neuvottelukunnan, vanhempainfoorumin ja muiden yhteistyöelinten agedalle.

Kunnallispoliittiset
tavoitteet 2021–2025



Kuntatalous kestävälle pohjalle

Ei veronkorotuksille, kyllä yrittämiselle ja työlle. Kokonaisveroastetta ei pidä nostaa. Haetaan aktiivisesti 
keinoja lisätä työllisyyttä kunnassa. Varmistetaan kaikessa päätöksenteossa yrittäjämyönteisyys. Paranne-

taan paikallisten toimijoiden edellytyksiä menestyä kunnan kilpailutuksissa. 

Leikkaukset ja kulukuri ovat edessä. Varmistetaan, että päätökset tukevat laadukkaiden palveluiden ylläpitä-
mistä kaikille kuntalaisille. Huomioidaan heikommassa asemassa olevat ryhmät, luomatta päällekkäisiä erityis-
palveluita siellä missä palveluntarjoajia jo on.

Talouden seurantaa on edelleen kehitettävä. Keskustelua on jaksettava käydä myös kymmenien miljoonien 
hankkeista, silloinkin kun ne ovat epäseksikkäitä aiheita. Luodaan kunnalle tuloja kestävästi, leikataan viisaasti, 
eikä lamaannuteta kuntaa verotuksella. 

Keinot? Hyvin hoidettu maankäyttöpolitiikka ja kaavoitus keskiöön. Esimerkiksi yri-
tyksiä houkuttelevaa tonttitarjontaa on suunnitelmallisesti ylläpidettävä. Jaetaan 

kunnan hankkeet osiin niin, että myös paikallisilla yrittäjillä on mahdollisuus tarjota ja 
varmistetaan, että tieto hankinnasta saavuttaa yrittäjät.

Olennaisten palveluiden turvaaminen kunnassa

Turvataan kunnan palvelut tukemaan hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Kuntatalous on ajautunut 
ahtaalle. Turvataksemme kunnan tarjoamat palvelut joudumme entistä tarkemmin päättämään miten pal-

velut toteutetaan.  Joudumme myös pohtimaan mihin ei-lakisääteisiin palveluihin investoimme, että se kantaa 
hedelmää kuntalaisten hyvinvoinnin kasvuna – myös pitkällä aikajänteellä. 

Edessä on hankalia päätöksiä. Joudumme leikkaamaan kunnan tarjoamia palveluita. Samalla varmistamme, 
että päätökset tehdään harkiten. Tehdään laadukasta vaikutusarviointia ja satsataan sinne missä sijoitus tuot-
taa ja tekee hyvää.

Pidetään huolta lapsista, nuorista, vanhuksista ja niistä jotka eivät itse siihen pysty. Erityisryhmät tarvitsevat eri-
tyistä tukea. Teemme tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen pitääksemme nurmijärveläisten puolta Keusotessa, 
Keudassa, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Kiertokapulassa ja muissa kuntarajat ylittävissä toimieli-
missä.

Kehitetään yhteistyötä myös yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Tuodaan järjestöt, seurakunnat ja muut kol-
mannen sektorin toimijat yhteen. Yksin emme pärjää.

Keinot? Tarvitaan vaikutusarviointia, harkintaa ja yhteistyötä. Esim. palvelusetelin 
hyödyntäminen palveluiden hankinnassa.

Fiksuja ja vaikuttavia ilmastotoimia

Tavoitteenamme on hiilineutraali Nurmijärvi viimeistään vuonna 2035. Ilmastonmuutos on aikamme suu-
rin ympäristöhaaste, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia tulevien sukupolvien elämään. Me kokoomuksessa 

kannamme vastuumme ja edistämme järkeviä ilmastotoimia, joissa otetaan huomioon taloudellinen, ympäris-
töllinen, sosiaalinen ja terveydellinen ulottuvuus.

Suomi on valtiona asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Nurmijärvi on vähintään 
yhtä kunnianhimoinen ja asettaa tavoitteekseen olla hiilineutraali kunta viimeistään vuonna 2035. Ilmastovai-
kutukset arvioidaan kunnan kaikessa päätöksenteossa. Edistetään ilmastotoimia asumisessa ja liikenteessä. 
Selvitetään kaukolämmön laajentamismahdollisuuksia. Vahvistetaan kunnan roolia uusien rakennusten läm-
mitysmuodon valintaan, sekä olemassa olevan rakennuskannan lämmitystapamuutoksiin liittyvässä ohjauk-
sessa ja neuvonnassa.

Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun vähentäminen, vaan nimenomaan päästöjen vähentäminen. Lii-
kenteessä sovitetaan yhteen päästöjen vähentäminen ja sujuva liikkuminen.

Keinot? Vaikutusarviointia, tavoitteen asettaminen, neuvontaa ja ohjausta.

www.kokoomusnurmijarvi.fi
#sydänoikealla
#nurmijarvenkokoomuslaiset


