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Elävä kaksikielisyys
 Kaksikielinen yhteisöllisyys
 Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä
Osallisuusohjelma, 2018
 Monipuolinen viestintä
 Aktiivinen yhteisöllisyys
 Asukaskyselyt ja asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaaminen
 Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana
palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa
 Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla
Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja
terveyserot kaventuvat, 2018-2022
 Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma
 Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista
ikäohjelman mukaisesti
 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan
 Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön
Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi

Elinvoimainen kaupunki
”Suomen paras asukastyytyväisyys”


Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma, 2018;
mitataan yrittäjäystävällisyys vuosittain



Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma,
2018



Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja
liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa



yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan
toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa;
yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava



Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan
päätökseen valtuustokauden aikana


Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille
ja yhteispalvelupisteelle

Vihreä kävelykaupunki
”Kohti hiilineutraalia Kauniaista”


Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen
kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:
 Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai
arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat
 Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille.
Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta.
 Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
säilymisestä omistamillaan viheralueilla.



Kauniainen edistää kestävää kehitystä





60 prosentin päästövähennys vuodelle 2030 ja
hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 (vertailuvuodesta 1990)



Kauniainen edistää puurakentamista

Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan
 Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1% vuodessa
 Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään
asuntopoliittisessa ohjelmassa

Oppimismyönteinen kaupunki
”Oppiminen kohti tulevaisuutta”




Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus
 Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa
 Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava
palvelutarjonta
Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus
 Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen
 Toimivat siirtymät eri asteiden välillä
 Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja
 Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu
 Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa
 Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille,
0% nuorisotyöttömyys

Fiksun toiminnan, talouden
ja yhteistyön Kauniainen
”Avoin ja kokeileva”









Avoin toimintakulttuuri
 Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti
Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja
 Henkilöstön työhyvinvointiohjelma, 2018
 Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä
 Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation
rakenteita (käynnistyy 2018)
Terve kuntatalous
 Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %
 Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen
 Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat
myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja.
Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä
 Käyttöasteen mittaus ja nosto
Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat
digipalvelut
 Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018
 Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021

