
Kauniaisten kaupungin 
strategia 2023–2030 



VISIO

Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti 
tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen 

ja monikulttuurinen Grani. 



Asukaslähtöisyys

Kauniaisissa on tärkeää, 
että arki sujuu molemmilla 
kansalliskielillämme, suomeksi 
tai ruotsiksi. Kauniaisten 
parhaat voimavarat ovat 
asukkaat, yhteisöt ja yritykset. 
Asukkaiden aktiivinen 
osallistaminen palvelujen 
kehittämiseen ja yhteistyö
kumppaneiden kanssa takaavat 
tulokselliset ja asukkaiden 
tarpeisiin vastaavat palvelut. 

Avoimuus

Kaupungin avoin päätök-
senteko- ja viestintä-
kulttuuri näkyy organi-
saation sisällä sekä 
yhteyksissä asukkaiden, 
kaupungin yhteistyo ̈-
kumppaneiden ja
kolmannen sektorin
kanssa. 

Yhteisöllisyys ja
yhdenvertaisuus

Yhteisöllisyys ja aito
yhteishenki ovat Kauniaisten
valttikortteja. Yhteisöllisyys
merkitsee osallisuuden ja
turvallisuuden tunnetta
kaikille. Yhdenvertaisuus
merkitsee kaikkien
kauniaislaisten tasapuolista
kohtelua ja yhdenvertaisia
vaikutusmahdollisuuksia. 

Vastuullisuus
ja kestävyys

Vastuullisuus ja kestävyys
ovat osa kaupungin koko
toimintaa. Vaikutusten
arviointi on luonnollinen
osa päätöksentekoa. 
Vastuullisuus saa aikaan
luottamusta. 
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FOKUSALUE

Resurssiviisaan
toiminnan kaupunki

”Avoin, rohkea ja innovatiivinen” 

Tavoite

Kestävä ja terve kuntatalous 
 Rohkeus tehdä valintoja terve kuntatalous huomioiden 
 Tarkastellaan kriittisesti menoja ja etsitään uusia tuloja 
 Hyödynnetään sote-uudistuksen mahdollisuudet 

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 
 Veto- ja pitovoimainen työpaikka 
 Pääkaupunkiseudun osaavin henkilökunta 



FOKUSALUE

Turvallinen, vihreä 
kävelykaupunki

Tavoite

Kaupungin hiilineutraalius
• Toteutetaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkiyhteisön yhteistyöllä 
• Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ohjaavat kaikkea toimintaa
• Ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta

Kasvutavoite 0,75 %/v. 
• Viiden vuoden keskiarvon perusteella
• Vuonna 2040 maksimissaan 12 000 asukasta

Tasapainoinen kaupunkirakenne
• Määritellyt viher- ja ulkoilualueet, pientaloalueet

ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit

”Resurssiviisas Kauniainen” 



FOKUSALUE

Turvallinen, vihreä 
kävelykaupunki

Tavoite

Liikenneturvallisuuden tason parantaminen
• Hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa
• Kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi

Asuntokannan kehittäminen
• Kehitetään asuntokannan monipuolisuutta vastaamaan nykyistä 

paremmin asukkaiden tarpeisiin eri elämänvaiheissa

Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen
• Suomenkielisen alakoulun ja esiopetuksen uuden rakennuksen

kaava hyväksytty valtuustossa valtuustokauden aikana

”Resurssiviisas Kauniainen” 



FOKUSALUE

Kuntalainen keskiössä 

”Kaikki mukaan” 

Tavoite

Kokonaisvaltainen hyvinvointi
• Elävä kaksikielisyys
• Huomioidaan kaiken ikäiset asukkaat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristo ̈, missä 

kiusaamiseen puututaan aina
• Kolmannen sektorin yhteistyo ̈ 
• Monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien

turvaaminen
• Toimivat tilat nuorisotyön ja nuorten tarpeisiin seka ̈ toimiva

dialogi oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön välillä 
• Mielenterveystyöhön panostaminen sekä nuorten että 

senioreiden osalta
• Koronavaikutusten korjaus



FOKUSALUE

Kuntalainen keskiössä 

”Kaikki mukaan” 

Tavoite

Ehea ̈ oppimispolku tulevaisuuteen
• ”Jokaisella on oikeus kasvaa potentiaaliinsa” 
• Läpi elämän
• Laadukas oppiminen
• Nuorisotyöttömyys 0 % 

Avoin Grani
• Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, kuntalaisten on 

helppo saada tietoa päätöksenteosta
• Osallisuus
• Mahdollistava toiminta



Suomen onnellisimman
kunnan mittarit

• Itsensä suurimman osan aikaa neljän viime viikon aikana
onnelliseksi kokeneiden osuus: 50,4 % (PKS 46 %) 

• Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus: 
72,5 % (PKS 58,7 %) 

• Asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus: 
91 % (PKS 83,5 %) 

• Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus: 84,5 % (PKS 78,4 %) 
• Aktiivisesti osallistuvien osuus: 31,8 % (PKS 22,7 %) 
• Osallisuusindikaattori: 81 (PKS 75)

PKS = pääkaupunkiseutu
Lähde: Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus 2021 

Onnellinen Kauniainen: kokemus hyvästa ̈ elämänlaadusta, 
hyvät ihmissuhteet ja osallistuminen yhteisön toimintaan
ovat hyvinvoinnin ja onnellisuuden perustekijöita ̈



Kauniainen kiittää! 
kauniainen.fi/strategia

http://www.kauniainen.fi/strategia

