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Valtuustokauden tavoitteet 

 

Kauniainen profiloituu hyvinvoivana, toimivana ja elävästi kaksikielisenä kaupunkina. Pidämme huolta 

luonnon monimuotoisuudesta ja saavutamme hiilineutraaliuden vuonna 2030 määrätietoisella 

toiminnalla. Kauniainen kasvaa maltillisesti. 

 

Kaupungin rooli koronan ja sote-uudistuksen jälkeen vaatii erityistoimenpiteitä 

 

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi Kauniaisten toimintaa ja roolia. Kaupunkina varaudumme tähän 

siten, että valmistaudumme toiminnan suuntaamiseen hyvinvoinnin edistämiseen, elinvoimatoimiin ja 

sivistykseen. 

 

Korona-pandemialla on edelleen negatiivisia vaikutuksia kaupunkiin ja asukkaisiin ja näitä haluamme 

määrätietoisesti poistaa. Kaupungin erityinen tavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen. 

Granimallin kehittäminen ja laajentaminen on tässä yksi keino. 

 

Kauniaisten tavoitteena on sote-uudistuksen sujuva toimeenpano siten, että palvelujen toimivuus 

muutostilanteessa turvataan. Kuntalaisia autetaan löytämään palvelut hyvinvointialueelta. Rakennamme 

toimivat yhdyspinnat hyvinvointialueeseen. Kaupunki lisää yhteistyötä kolmannen sektorin ja järjestöjen 

kanssa hyvinvoinnin edellytysten lisäämiseksi. Kaupungin hallinto ja tukipalvelut sopeutetaan uutta 

organisaatiota vastaavaksi. 

 

Resurssiviisaan toiminnan kaupunki 

 

Kauniaisissa palveluja tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain kaupunkiorganisaatio. Yritykset, järjestöt ja 

muut yhteisöt ovat osa toimivaa kaupunkiekosysteemiä ja palvelutuotantoa. Palvelujen kehitystyötä 

leimaa asukaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys, yhteistyö, mahdollistaminen ja omaksuva toiminta. 

Mahdollistamme kumppaneita ja yrittäjiä toteuttamaan monipuolisia palveluja. 

 

Kauniainen on taloudellisesti kestävä. Tavoitteena on, että kaupungin rakenteellinen tulos on 

valtuustokaudella ylijäämäinen. Kaupunki organisaationa toimii tehokkaasti ja vaikuttavasti. Edistämme 

asukas-, asiakas- ja kumppanuusperustaisuutta, palvelutuotannon vaikuttavuutta, tuottavuuden 

parantumista sekä kustannussäästöjen aikaansaamista. Kehitämme sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja 

toimivammiksi, sekä parannamme toimialojen välistä yhteistyötä. Kehitämme tiedolla, data-analyysilla ja 

vaikuttavuudella johtamista. 

 

Valtuustokaudella varaudutaan sote-uudistuksen tuomaan rahoitusvajeeseen tarkastelemalla uusia 

tuloja ja kriittisesti menoja. Tähän liittyen selvitetään Granillan ja kaupungin omistamien kiinteistöjen ja 

alueiden kehittämistä. Vaalikaudella määritellään kiinteistöt, joista luovutaan. Tavoitteena on 

ylläpitoinvestointien tarkastelu ja kiinteistöjen tehokas käyttö. Investoinneissa optimoidaan poistoaikoja 

ja priorisoidaan terveiden ja toimivien koulu- sekä päiväkotitilojen kehittämistä. Uusi alakoulun ja 

esiopetuksen rakennus kaavoitetaan. Rakennushankkeissa selvitetään jo tarveselvitysvaiheessa tilojen 
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yhteiskäytön mahdollisuus. Toimivat ja turvalliset varhaiskasvatus- ja opetustilat ovat investointien 

prioriteetti. 

 

Kauniaisten kunnallisveroa ei nosteta sote-uudistuksen yhteydessä. 

 

Avoimuusperiaatetta noudatetaan laajasti kaikessa viestinnässä. Kauniaisissa kerätään digitaalisesti 

yhteen faktat sekä havainnollistetaan alueen nykytila, vahvistettujen kaavojen mahdollistamat 

muutokset, suunnitellut investoinnit ja muutokset palveluverkostoon sekä pitemmän aikavälin 

tavoitetila. Digitalisaatiota hyödyntäen lisäämme toimintamme avoimuutta ja nopeutamme 

palveluprosesseja. Otamme huomioon myös ne, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita. Koko 

yhteisön osallistamista parannetaan myös päätöksenteon valmistelussa. 

 

Kauniainen saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä 

 

Kauniainen toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden 

vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet 

ohjaavat kaikkea toimintaa. Kauniaisten resurssiviisauden tiekartta päivitetään uuteen tavoitteeseen. 

Tiekartan toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan sen toimenpiteiden riittävyyttä suhteessa 

hiilineutraaliustavoitteeseen sekä asetetaan puuttuvat toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Toimialojen 

päästövähennysohjelmat päivitetään vuosittain. 

 

Kauniaisten kaupunki tukee oman hallinnon, asukkaiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien 

suunnitelmallista kestävää kehitystä. Liikenteen päästöjä vähennetään. Kuntalaisia ohjataan käyttämään 

vähäpäästöisempiä liikkumismuotoja ja joukkoliikennettä. Liikenteen päästöjen vähentämistä ohjataan 

myös kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin. Kaupunki edistää energiatehokkuutta ja minimoi 

rakennustensa elinkaaren aikaiset päästöt. 

 

Kauniaisten kaupunki on veto- ja pitovoimainen työpaikka ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla tuetaan 

henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan, ja prosessia 

tuetaan säännöllisellä arvioinnilla ja arviointien tulosten avoimella jakamisella. Kaupunki tukee 

henkilökunnan osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Tarkastelemme henkilöstöetuuksia ja selvitämme 

työsuhdeasuntojen laajempaa hyödyntämistä. 

 

Kauniainen on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki 

 

Kauniaisia rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi. Jokaisella 

kauniaislaisella on hyvät mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja arjessaan ja vaikuttaa 

lähiympäristöönsä. Kauniaisten kasvu on maltillista sekä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestävää. 
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Tasapainoinen kaupunkirakenne ja kestävä rakentaminen 

 

Kauniaisten kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää. 

Kauniaisissa lähiluonto on kaikkien saavutettavissa. Valtuustokauden aikana määritellään viher- ja 

ulkoilualueet, pientaloalueet ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit. Kaavoituksessa huomioidaan 

vaikutukset talouteen, ympäristöön ja laatuun. Hyvien liikenneyhteyksien varressa olevaa keskustaa 

kehitetään yhä toimivammaksi, eläväksi kaupunkikeskustaksi, ja sen kaavoituksessa huomioidaan myös 

ikääntyvä väestö. Kaupungintalon korttelin kaavoitus saatetaan valmiiksi. 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita ja kiinnitetään huomiota 

rakennusten elinkaaripäästöihin. 

 

Kauniaisissa on tavoitteena, että monipuolinen asuntokanta vastaa asukkaiden tarpeisiin eri 

elämänvaiheissa. Asunto-ohjelma päivitetään. Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden kokonaiskuva 

selvitetään ja vuokra-asuntokannan pitkäaikaissuunnitelma (vuoteen 2040) laaditaan. 

 

Liikenneturvallisuuden tasoa parannetaan samalla kun varaudutaan liikenteen kasvuun. Mahdolliset 

riskipaikat ja -tilanteet kartoitetaan. Myös kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi. Edistämme 

kävelyä ja pyöräilyä, turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit parannetaan jatkuviksi ja opastetaan 

nykyistä paremmin. 

 

Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Luonnon monimuotoisuustyö on koko 

kauniaislaisyhteisön yhteinen asia. 

 

Kauniainen on hyvinvoiva oppimisen, sivistyksen ja liikuntamahdollisuuksien kaupunki 

 

Kauniainen on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva kaupunki, kaikille. Oppiminen, kulttuuri ja liikkuminen on 

mahdollista kaikille väestöryhmille. Monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien 

turvaaminen sekä palveluiden saavutettavuuden ja tasapuolisuuden kehittäminen on tärkeää. Kulttuuri 

on vahvasti läsnä kauniaislaisten arjessa laadukkaiden toimijoiden kautta. Kauniaisissa on kattavat 

arkiliikuntamahdollisuudet ja toimiva kansalaisopisto. 

 

Syrjäytymisen ehkäisy toimii vahvana ohjenuorana. Parannamme ennaltaehkäisevää toimintaa kaikille 

väestöryhmille, jotta raskaampien palveluiden tarve vähenee. Nuorisotyön ja koulujen välinen yhteistyö 

kehitetään tiiviiksi. 

 

Liikkuminen on osa jokaista koulupäivää ja koulujen pihat tukevat liikkumista. Granimallin kehittäminen 

ja laajentaminen koulupäivien yhteydessä jatkuu tällä valtuustokaudella. Tavoitteena on, että jokaisella 

kauniaislaisella nuorella on vähintään yksi mieluisa harrastus. 

 

Kauniainen on hyvä ja turvallinen koti ikääntyneille. Laadukkaat kulttuuri- ja liikuntapalvelut, 

ulkoilumahdollisuudet sekä vanhenevan väestön oma järjestötoiminta ja yksityiset palvelut tukevat 
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ikääntyneiden hyvinvointia, kotona-asumista ja sosiaalisia kohtaamisia. Kaupungin ja hyvinvointialueen 

yhteistyö sujuu saumattomasti. Kun sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsee, niitä myös saa. 

 

Elävän kaksikielisyyden kaupungissa toimitaan yhdessä yli kieliryhmien. Kaupunki edistää yhteistyötä 

erityisesti lasten ja nuorten kautta. 

 

Turvaamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja varmistamme perheiden tarpeisiin joustavan 

palvelutarjonnan. Kauniaisissa on jatkossakin Suomen johtavat oppimistulokset. Hyvinvointi, myönteiset 

tunnekokemukset, erilaisuutta arvostava toiminta ja ilo edistävät oppimista ja innostavat kehittämään 

omaa osaamista. 

 

Kauniaisissa jokaisella on mahdollisuus kasvaa potentiaaliinsa. Jokaisella perusopetuksen lapsella tulee 

olla yhdenvertainen mahdollisuus koulunkäynnin ja oppimisen tukeen. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on 

nollatoleranssi, ja siihen puuttumisen malleja päivitetään. 

 

Vaikuttava opetus ja toimiva oppimispolku uussuomalaisille tarkoittaa myös, että 

maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistulosten ero kantaväestöön kapenee 

valtuustokauden aikana oppimistuloksia nostamalla. Toimivaa oppimispolkua tarjotaan uussuomalaisille 

myös ruotsiksi. 

 

Kauniainen järjestää ja mahdollistaa palveluja ottaen huomioon myös muunkielisen väestön ja sen 

kasvun. Kauniainen tarjoaa myös huippuosaajille ja heidän perheilleen erinomaisen paikan asua. 


