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Valtuustoseminaari 4.9.2021

Kuntastrategiakyselyn ja lausuntojen yhteenvedot

7.9.2021 www.karkola.fi
Kärkölän kunta

Virkatie 1, 16600 Järvelä
044 770 2200



Kuntastrategiakysely 2021

• strategiatyöryhmä valmisteli

• suunnattu kuntalaisille ja henkilöstölle 
vastausaika 23.7.2021-30.8.2021

Tarkoituksena 

• selvittää kunnan arvojen ja päätavoitteiden toteutumista 
menneellä valtuustokaudella

• määritellä suuntaviivoja tulevaan
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Kuntastrategiakysely 2021

• vastauksia 106 
kuntalaiset 86, henkilöstö 20
vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin

• ikäryhmä
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Kärkölän kunnan arvot
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Kärkölän kunnan arvoja ovat 

luottamus, aktiivisuus, vastuullisuus ja yhteisöllinen välittäminen. 

Arvot määrittelee kunnanvaltuusto valtuustokauden alussa. 

Arvojen määrittämisellä pyritään ohjaamaan luottamushenkilöiden ja 

työntekijöiden toimintaperiaatteita.



Kärkölän kunnan arvot

Kuinka tärkeäksi koet Kärkölän kunnan arvot (0-5)
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1. Luottamus: 4,2

2. Aktiivisuus: 4,1

3. Vastuullisuus: 4,5

4. Yhteisöllinen välittäminen: 4,1



Kärkölän kunnan arvot
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Koetko, että kunnan arvoissa tulisi olla jokin muu arvo kirjattuna?



Kärkölän kunnan arvot

Yleistä kommentointia:

• No saahan siinä olla vaikka mitä arvoja, kunhan  todella toimitaan niitä arvostaen.

• Kaikki ovat vähän ympäripyöreitä; näissä kuntien, yhdistysten ja yritystenkin arvoissa 

vilahtelevat samat ylevät, mutta usein merkityksettömiksi jäävät sanat. Luottamus? Mihin?

• Kaikilla näillä arvoilla on paikkansa. 

• Kaikki luetellut arvot ovat tärkeitä.
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Koetko, että kunnan 
arvoissa ei tule olla 
kirjattuna jotain arvoa?
Jos näin, niin minkä 
jättäisit pois?



Kärkölän kunnan arvot

Yhteisöllisyydestä:

• Yhteisöllinen välittäminen ei tulisi olla erillinen arvo vaan itsesään selvyys.

• Yhteisöllinen tekeminen tuntuu oudolta arvolta eikä arvo ole toteutunut valtuustotyössä.

Luottamuksesta:

• Luottamus on kovin epäkonkreettinen käsite, tärkeä ja kaunis sana mutta ylimalkainen. En 

jättäisi pois mutta kaipaa selvennystä.

• Luottamus. Minusta lähtökohtaisesti kunnan ja sen johtamisesta päättävien elimien tulee olla 

luotettavia. Luottamus ansaitaan, se sinällään ole arvo.
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Koetko, että kunnan 
arvoissa ei tule olla 
kirjattuna jotain arvoa?
Jos näin, niin minkä 
jättäisit pois?



Kärkölän kunnan arvot
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Voit kommentoida 
kunnan arvoista 
yleensä

• Näillä arvoilla ei varmaankaan loppujen lopuksi ole suurta merkitystä.

Pyritään vaan kiillottamaan omaa egoa.

• Toivoisin esimerkkejä siitä, mitä nämä arvot käytännössä tarkoittavat ja miten 

ne toteutuvat tai niiden odotetaan toteutuvan kunnassa.

• Kauniita sanoja kyllä riittää suunnittelussa, mutta miten ne asiat toteutuvat?

• Arvojen sisältö pitäisi selostaa.

• Kunnan kehittäminen muuallakin kuin keskustassa. 



Kärkölän kunnan arvot
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Voit kommentoida 
kunnan arvoista 
yleensä

• Arvot ovat paikallaan, mutta voisi korostaa vielä myönteistä ja kannustavaa 

suhtautumista kuntalaisten vapaaehtoistyöhön, sekä erityisesti mainita 

kulttuurin arvostuksen.

• Arvot tulee ymmärtää samalla tavalla, jotta ne toteutuu arjessa.

• Positiiviseen suuntaan ollaan menossa.

• Toiminta tulee olla arvojen mukaista, ei vain kauniita sanoja.

• Hyvät arvot, joihin tulee kaikki päätökset perustaa. 

• Ylimielisyydestä eroon, avoimuus



Kärkölän kunnan arvot
Miten koet arvojen toteutuneen edellisen valtuustokauden 2017-2021 aikana?
(asteikko 0-5)
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1. Luottamus: 2,8

2. Aktiivisuus: 3,3

3. Vastuullisuus: 3,0

4. Yhteisöllinen välittäminen: 2,9



Kärkölän kunnan päätavoitteet
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Kärkölän kunnan nykyiset päätavoitteet ovat 

yhteistyö, hyvinvointi, kasvu ja talous. 



Kärkölän kunnan päätavoitteet
Kärkölän kunnan nykyiset päätavoitteet ovat yhteistyö, hyvinvointi, kasvu ja talous. 
Kuinka tärkeäksi arvioit päätavoitteet (0-5)
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1. Yhteistyö: 4,2

Yhteistyön kehittämisellä pyritään parantamaan vuorovaikutusta 

kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden välillä.

2. Hyvinvointi: 4,4

Hyvinvoinnin keskeisiä tavoitteita on kuntalaisten hyvinvoinnin, 

terveyden ja turvallisuuden parantaminen.

3. Kasvu: 4,1

Tärkein kasvutavoite on muuttotappion vähentäminen ja kunnan 

väkiluvun kääntäminen kasvuun sekä yritysten määrän 

kasvattaminen.

4. Talous: 4,2

Kunnan taloutta tulee hoitaa tasapainoisesti siten, että kunnan 

itsenäinen palvelutuotanto ei vaarannu.



Kärkölän kunnan päätavoitteet
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Koetko, että Kärkölän kunnan päätavoitteissa tulisi olla jokin 
tavoite lisättynä?



Kärkölän kunnan päätavoitteet
Miten koet päätavoitteiden toteutuneen edellisen valtuustokauden 2017-2021 aikana?

(asteikko 0-5)
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1. Yhteistyö: 2,9

2. Hyvinvointi: 3,1

3. Kasvu: 2,6

4. Talous: 2,5



Kärkölän kunnan palvelut
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Pyydettiin mielipidettä esitettyihin väittämiin 



Kärkölän kunnan palvelut
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(asteikko 0-5)

1. Kärkölän kunnan liikuntapalvelut ovat monipuoliset: 3,7

2. Kärkölän kunnan kulttuuripalvelut ovat monipuoliset: 2,7

3. Kärkölän kunnan tekniset palvelut toimivat hyvin (kiinteistöt, tiet, vesihuolto): 2,9

4. Kärkölän kunnan markkinointi on näkyvää: 2,6

5. Kärkölän kunnan tiedottaminen saavuttaa hyvin kuntalaiset: 2,7

6. Kärkölän kunnan varhaiskasvatus on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 3,1

7. Kärkölän kunnan koulutoimi on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 3,2

8. Kärkölän kunnan nuorisotoimi on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 3,3

9. Kärkölän kunnan ympäristötoimi on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 2,9

10. Kärkölän kunnan työllisyyspalvelut on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 3,0

11. Kärkölän kunnan elinkeinopalvelut on kokonaisuutena hoidettu hyvin: 2,9

12. Kärkölän kunnan hallinto on kokonaisuutena hoidettu hyvin (henkilöstö, talous, 

tietotekniikka, tiedonhallinta): 2,9

13. Kärkölän kunnan hallinto toimii hyvin pormestarimallilla: 3,2



Yleinen palaute kunnan palveluista
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Avoimissa vastauksissa toivottiin:

• Penkkejä rautatieasemalle ja Valkjärven rannalle

• Uimahallin avautumista

• Tiedottamisen lisäämistä, toimipisteiden nettisivujen ajantasalla pitämistä

• Selkeyttä ja tavoitettavuutta viranhoidossa

• Omaehtoisen luontoliikunnan tukemista luontoreiteillä ja laavujen 

rakentamisella

• Pienyrittäjien kanssa yhteistyötä esimerkiksi perheiden hyvinvointiasioissa



Yleinen palaute kunnan palveluista

7.9.2021 www.karkola.fi 19

Positiivista palautetta:

• Palvelu joustavaa ja avuliasta

• Nuokku, kirjasto, uimahalli ja liikunta

Kriittistä palautetta:

• Harjunterveys, kiinteistöverotus, vesimaksut, vuokra-asumisen hinta

• Palvelutuotannon haavoittuvuus; ohut organisaatio, henkilöstön jaksaminen

• Palvelurakenne epäselvä, tiedonsaanti heikkoa

• Osaavan väen rekrytointi

• Markkinoinnin kohdentaminen, missä uudet asukkaat

• Moititaan kunnan toimimattomuutta ja johtamista



Kärkölän kunnan vetovoima

asuinkuntana
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Kärkölän vetovoima asuinkuntana
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Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kärkölän kuntaa asuinkuntana? 

Asteikko 0-10

Arvion perusteella vastaajat jaetaan 
kolmeen luokkaan:
9-10 = suosittelijat
7-8 = passiiviset / neutraalit
0-6 = arvostelijat

NPS lasketaan vähentämällä 
arvostelijoiden prosenttimäärä 
suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku 
sijoittuu välille -100 (ei yhtään 
suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään 
arvostelijaa).



Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mikä lisäisi Kärkölän kunnan vetovoimaa asuinkuntana?

• Viihtyisä, siisti, hyvin hoidettu ympäristö (istutukset, penkit, siistit julkisivut)

• Palveluiden pysyminen & lisääntyminen (kaupat, kioski, tori, kulttuuri)

• Vuokra-asunnot (uudet, siistit, edulliset)

• Julkinen liikenne

• Toisen asteen oppilaitos

• Alhaisempi veroprosentti

• Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi



Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mikä lisäisi Kärkölän kunnan vetovoimaa asuinkuntana?

• Rakentamisen moninaiset mahdollisuudet, monipuolinen ja laadukas 

asuntotarjonta

• Valtuustoryhmien yhteisvastuullinen, toisia arvostava toiminta

• Toimivat peruspalvelut

• Luonnonläheisyys 

• Hyvä asiakaspalvelu

• Koulukiusaamiseen puuttuminen

• Huumehaittojen vähentäminen



Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mikä lisäisi Kärkölän kunnan vetovoimaa asuinkuntana?

• Yhteisöllisyys

• Väljä asuminen, maaseudun rauha

• Tonttimarkkinoinnin kohdentaminen

• Ympäristöasioilla erottautuminen



Kuntalaisten osallistuminen vetovoiman 

lisäämiseksi
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Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mitä olet itse valmis tekemään Kärkölän kunnan vetovoiman edistämiseksi?

• Kertomalla hyviä asioita: hyvät koulut, toimiva perusopetus, liikuntapaikat

• Positiivinen somettaminen, markkinointi, asenne, viestintä

• Huolehtimalla ympäristöstä

• Jättämällä verorahat kuntaan

• Aktiivisella yhdistystoiminnalla

• Vapaaehtoistyöllä

• Oman yrityksen kautta

• Oman työn hoitaminen mahdollisimman hyvin



Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mitä toivomuksia/ideoita Kärkölän kunnan kehittämiseksi

• Enemmän palveluita

• Yleisilme siistimmäksi

• Huovilan puiston kehittäminen

• Valtuutettujen hyvä yhteistyö, puolueiden yhteistyön kehittäminen

• Vieläkin tehokkaampi tiedottaminen, myös ikäihmiset huomioiden

• Digipalvelut, virtuaaliset tonttiesittelyt

• Yhteisöllisyys, osallistaminen, osallisuus, kyselytunnit



Kärkölän kunnan vetovoima asuinkuntana
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Mitä toivomuksia/ideoita Kärkölän kunnan kehittämiseksi

• Uusi kauppa

• Huomiota nuorison ja vanhusten hyvinvointiin

• Enemmän tapahtumia, kulttuurin arvostaminen

• Työntekijöitä ja pomoja liikaa vs. tulot ja lakisääteiset tehtävät

• Hyvinvointia vauvasta vaariin

• Positiivinen, kaikkia arvostava ote päätöksentekoon

• Tieturvallisuus kuntoon
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Lausuntopyyntöjen yhteenveto

Valtuustoseminaari 4.9.2021

7.9.2021 www.karkola.fi
Kärkölän kunta

Virkatie 1, 16600 Järvelä
044 770 2200



Lausuntopyyntö

• Vastaako visio ”Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, 
yhteisöllinen sekä menestyvä ‐ ihmisen kokoinen kunta” kunnan tulevaisuuden suuntaa?

• Kuinka nykyistä visiota tulisi kehittää?

• Toteutuvatko kunnan asetetut arvot: ” Luottamus, aktiivisuus, vastuullisuus, yhteisöllinen 
välittäminen” nykyisellään?

• Kuinka nykyisiä arvoja tulisi kehittää? Onko joku arvo, joka tulisi liittää strategiaan tai poistaa 
strategiasta? Kunnan nykyiset pääteemat ovat yhteistyö, hyvinvointi, kasvu ja talous. 
Vastaavatko nämä tulevaisuuden strategisia tarpeita? Tulisiko joku teema liittää strategiaan 
tai poistaa strategiasta?

• Onko strategia riittävän konkreettinen? Haluaisitko nimetä konkreettisia hankkeita, jotka 
tulisi kirjata strategiaan?
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Koulutukseen panostaminen kunnan vetovoimatekijä

• laadukkaat peruspalvelut

• varhaiset lapsiperhepalvelut 

• hyvä koulu

• hyvinvoivat koululaiset

• hyvinvoivat kuntalaiset ja 

• toisen asteen koulutusmuotojen järjestäminen yhteistyössä muiden 
koulutuksen järjestäjien kanssa
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Lausuntojen yhteenveto

Sivistyslautakunta



Ikäihmisten terveys ja turvallisuus huomioitava päätöksenteossa
Strategian konkretiaan ikäihmisten tarpeet:
• Ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja liikenteensuunnittelussa: turvallisuus, esteettömyys, 

apuvälineiden käyttömahdollisuus

Eläkeläisyhdistysten tarpeet: 
• kokoontumisoikeus kunnan omistamissa tiloissa, kunnan panostukset ikäihmisten yhteiseen 

toimintaan, liikuntamahdollisuuksien edistämiseen ja digitukeen

Vision kehittäminen:
• Turvallisuusnäkökulma, vuokra-asumisen kehittäminen, vastuullisuuden lisääminen (esim. poliisi, 

veroasiat, hyvinvointi) kun valtion tuki näissä asioissa vähenee, vision suunnitteluun yritykset 
enemmän mukaan

Pääteemat: 
• yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, elinvoimaisuuden ylläpito ja kehittäminen

7.9.2021 www.karkola.fi 32

Lausuntojen yhteenveto



• Visio hyvä, muttei ole toteutunut. Kunta kaukana tavoitteista. Markkinointiin tulisi 
panostaa, tulisi lisätä päättäjien ja kunnan avoimuutta

• Yhteistyötä enemmän yritysten ja kylien välille

• Terveyden edistämisessä liikunnan lisäksi kulttuuria

• Arvoiksi lisättäisiin myös avoimuus ja rehellisyys

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kulttuuri

• Strategian selkeyttäminen ja avaaminen

• Markkinointistrategian laadinta ja toteutus

• Avoin tiedottaminen, markkinointiin panostaminen, tiedottamisen vahvistaminen

• Yhteisöllisyyden syventäminen, imagotekijä

• Monimuotoinen luonto, turvallisuus, monimuotoinen asuminen
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Lausuntojen yhteenveto


