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Vihdin kunnan 
strategia 
2014 - 2017
Vihdin strategiaa on tehty vahvassa yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja 
henkilökunnan kanssa hyödyntäen olemassa olevaa tietoa, kokemusta ja näkemyksellisyyt-
tä. Strategian tarkoituksena on parantaa Vihdin mahdollisuuksia toimintaympäristönsä 
muutoksissa ja haasteissa. Kuntalaiset ovat voineet osallistua prosessiin kuntalaiskyselyn, 
-tilaisuuksien ja avoimen palautteenantomahdollisuuden kautta. Valtuustoseminaarien ja 
viranhaltijatyöskentelyn lisäksi koko kunnan henkilöstö on ollut mukana työyksiköissä ta-
pahtuneen laajan strategiapohdinnan sekä sähköisen kyselyn kautta.
 
Strategiatyöskentelyssä sekä kaikissa palautteissa nousi selkeiksi Vihdin teemoiksi kuntalais-
ten arjen ja asumisen sujuvuus, yhteisöllisyys, elinkeinotoiminnassa yrittämisen helppous 
sekä viihtyisä, vetovoimainen ja luonnonläheinen elinympäristö. Nämä ovat juuri niitä avain-
tekijöitä, joihin Vihdin strategia nojautuu ja joihin kunnan on palveluissaan keskityttävä. Nii-
den avulla Vihti myös kasvaa ja kehittyy.
 
Kiitän työhön osallistuneita kuntalaisia, henkilöstöä ja poliittisia päättäjiämme.

Sami Miettinen
kunnanjohtaja



Vihdin kunnan missio
Vihti järjestää kuntalaisten peruspalvelut ja luo edellytyksiä kuntalaisten 
hyvinvoinnille. Kuntalaisten palvelut turvataan terveellä kuntataloudella.

Vihdin arvot
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Oikeudenmukaisuus
Avoimuus
Yhteisöllisyys

Vihdin kunnan visio 2025
Vihti on metropolialueen moderni, luonnonläheinen 
ja yhteisöllinen kasvukunta.

Yhteisöllinen
• Vastuullinen kuntalainen
• Aktiivinen kolmas sektori
• Monipuolinen kulttuuritoiminta
• Turvallinen elinympäristö
• Vireät ja toimivat taajamat ja kylät

Kasvukunta
• Yritysystävällisyys
• Tehokas maapolitiikka
• Erilaiset asumismahdollisuudet
• Vastuullinen taloudenhoito

Visioelementit

Metropolialue
• Tehokkaat liikenneyhteydet 

pääkaupunkiseudulle
• Suuntautuminen pääkaupunkiseudulle 

erityisesti kunta- ja sote-rakennetta   
uudistettaessa

• Aktiivinen toimija metropolialueella

Moderni
• Uudistumiskykyinen
• Innovatiivinen
• Edelläkävijä ekologisissa asioissa
• Kokeileva

Luonnonläheinen
• Viihtyisä, puhdas ja terveellinen elinympäristö
• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
• Kauniit, vaihtelevat ulkoilualueet



1. Hyvinvoivat 
kuntalaiset
1.1 Sujuvat, tehokkaat ja oikea-
aikaiset peruspalvelut

Tarkoituksenmukainen ja tehokas palveluverkko on 

kuntamme toiminnan perusta. Palveluverkon tarkoi-

tuksenmukaisuutta ja tehokkuutta arvioidaan myös 

tällä strategiakaudella.

Lasten ja perheiden tukeminen laadukkailla peruspal-

veluilla on parasta ennaltaehkäisevää lastensuojelua. 

Riskejä ja suojaavia tekijöitä tunnistetaan kartoituk-

silla, ja saadun tiedon perusteella laaditaan tavoitteet 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään joustavasti vih-

tiläisten lapsiperheiden tarpeisiin vastaten. Palveluissa 

painotetaan yhteisöllistä vuorovaikutusta ja tehdään 

monialaista oppilashuoltotyötä. Varhaiskasvatus koos-

tuu hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudes-

ta, joka painottuu eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla.

Kouluissa oppilailla on oikeus hyvään opetukseen ja 

oppimiseen turvallisessa ja monipuolisessa oppimis-

ympäristössä, jossa hyödynnetään nykyteknologiaa. 

Tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot, yhteisöllisyys, 

osallisuus, kannustavuus sekä toimiva monialainen 

oppilashuolto luovat perustan koulujen toiminnalle. 

Laadukkailla kirjasto-, kulttuuri- ja museo-palveluilla 

tuetaan kuntapäämäärien saavuttamista.

Nuorisotyö tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 

arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä sekä 

edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuorisolle 

tarjotaan monipuolisia vapaa-ajan palveluita, ja nuoria 

kasvatetaan vastuullisuuteen ja osallisuuteen. Nuoria 

tuetaan perusnuorisotyön, erityisnuorisotyön sekä 

koulu- ja verkkonuorisotyön keinoin.

Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toiminta-

kykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. Ikääntyneen 

väestön mahdollisuuksia osallistua omiin elinoloihinsa 

vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 

palvelujen kehittämiseen lisätään.

Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä panostetaan 

tällä strategiakaudella ennaltaehkäisevään ja kuntout-

tavaan työhön sekä kotona asumisen tukemiseen läpi 

elämänkaaren. Kunta laatii vanhuspalvelulain mukai-

sen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi ja 

yhteensovittaa sen kuntastrategian tavoitteisiin. Val-

takunnallisesta sote-uudistuksesta riippumatta sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelut Vihdissä turvataan. 

Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuutta 

parannetaan.

Kunnan palvelujen laatua ja järjestämistapoja verra-

taan aktiivisesti samankaltaisiin kuntiin, ja parhaista 

käytänteistä otetaan oppia. Espoo-Kauniainen-Kirk-

konummi-Vihti -kuntarakenneselvitys hyödynnetään 

maksimaalisesti vihtiläisten palveluiden kehittämises-

sä. Strategiakaudella tullaan panostamaan erilaisten 

sähköisten palvelujen kehittämiseen, jotta kuntalais-

ten asiointi helpottuisi ja nopeutuisi.



1.2 Kuntalaisten 
omatoimisuuteen ja 
aktiivisuuteen kannustaminen

Kuntalaisille luodaan edellytyksiä omaehtoiseen toi-

mintaan, ja kuntalaisia kannustetaan liikkumiseen 

oman terveytensä ja hyvinvointinsa turvaamiseksi. Yh-

distyksille jaetaan avustuksia, järjestetään neuvontaa 

ja koulutustilaisuuksia sekä tarjotaan tiloja ja puitteita. 

Kunta edistää käytännön kulttuuritoimintaa tukemalla 

taiteen perusopetusta antavia laitoksia.

Kunnan ja kylillä toimivien yhdistysten välistä yhteis-

työtä lisätään, sekä selvitetään uusia malleja palvelui-

den tuottamiseksi yhteistyössä. Tavoitteena on yhtei-

söllisyyden ja omatoimisuuden lisääminen. Nimetään 

kunnassa toimiva viranhaltija kuntaan kyläasiamie-

heksi, joka toimii yhteyshenkilönä kunnan ja kylien 

välillä. Samalla tuetaan taajama-alueiden asukkaiden 

aktiivisuutta yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kunnan palve-

lujen järjestämiseen ja kehittämiseen yhdistysten, va-

paan kansalaistoiminnan sekä muun toiminnan kautta.

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia vahviste-

taan kunnan päätöksenteossa. Lasten ja nuorten osal-

lisuutta edistetään päiväkoti- ja kouluarjen kehittämi-

sessä. Nuorisovaltuuston ja nuorisotyön edustajiston 

toimintamahdollisuuksia lisätään.

2. Turvallinen ja 
vetovoimainen 
elinympäristö

2.1 Laadukas ja luonnonläheinen 
elinympäristö

Yhdyskunta- ja palvelurakennetta eheytetään suun-

nitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Hankkeita prio-

risoimalla taataan tehtyjen investointien tehokkain 

käyttöaste ja kohdennetaan tuleva kehitys kokonaista-

loudellisesti perustellulla tavalla.

Yhdyskuntarakenteessa huomioidaan lapsille tärkei-

den palvelujen, kuten päiväkotien, leikkipuistojen ja 

koulujen sijainti asuinalueiden sisällä turvallisten kul-

kuyhteyksien päässä. Lapsiperheiden yhteisöllisyyden 

tukemiseksi lähiympäristöön sijoitetaan viheralueita 

sekä lähiliikuntapaikkoja.

Viihtyvyyden lisäämiseksi luodaan edellytykset moni-

puolisille elinympäristöille ja harrastusmahdollisuuk-

sille. Luonnonläheisyyttä korostetaan etenkin ulkoilu- 

ja liikuntamahdollisuuksien luomisessa, mutta myös 

asuinalueiden suunnittelussa. Virkistysreittejä ja kevy-

en liikenteen yhteyksiä osoitetaan kaavoissa riittävästi, 

ja ne liitetään olemassa olevaan reitistöön.



Kiinteistöjen kunnosta huolehditaan suunnitelmalli-

sesti. Uudet rakennukset rakennetaan turvallisiksi ja 

ekologisiksi. Mahdollisia sisäilmaongelmatilanteita 

varten on olemassa oma toimintamalli. Kunnan uudet 

kiinteistöt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että var-

sinaisen lakisääteisen toiminnan lisäksi niitä on mah-

dollista käyttää iltaisin, viikonloppuisin ja toiminnan 

keskeytyksen aikana harrastus- ja järjestötoimintaan. 

Nykyisten kiinteistöjen käyttöastetta lisätään.

2.2 Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja kestävä kehitys

Kunta ottaa omissa toimissaan huomioon ilmaston-

muutoksen ja sen tuomat haasteet. Vihdin kunnalle 

on hyväksytty ilmastostrategia. Ilmastonmuutos tulee 

aiheuttamaan lisääntymistä sään ääri-ilmiöissä, joiden 

seurausten hallitsemiseksi kunta parantaa varautumis-

taan eri ongelmatilanteisiin. Vihdin kunta käynnistää 

toimenpiteet tavoitteena hiilineutraali kunta.

Kaavoituksella ja maapolitiikalla edistetään aktiivisesti 

keinoja vähentää energiankäyttöä ja kasvihuonepääs-

töjä.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämista-

voitteet ovat erityisen haasteellisia ja riippuvat muun 

muassa joukkoliikenteen kehittymisestä ja valtiovallan 

päätöksistä erityisesti Länsiradan osalta. Kunta kehit-

tää sisäistä joukkoliikennettä taloudellisten voimava-

rojen puitteissa.

Strategiakaudella parannetaan kunnan olemassa ole-

van kiinteistökannan energiatehokkuutta sekä päivite-

tään tarvittaessa lajittelun, kierrätyksen ja materiaali-

tehokkuuteen liittyvien ohjeiden ajantasaisuus.

2.3 Johdonmukainen 
maapolitiikka 

Johdonmukaisella maapolitiikalla ja keinovalikoimaa 

laajentamalla varmistetaan, että kunnalla on jatkuvasti 

tarjottavana sopivia tontteja erilaisia asumismuotoja 

sekä elinkeino- ja palvelurakentamista varten.

Raakamaan hankintaa suoritetaan aktiivisesti. Hankin-

nassa pyritään aina ensisijaisesti vapaaehtoisiin kaup-

poihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Raaka-

maata tulee hankkia vuosittain 20 - 35 hehtaaria.

Kunta laatii ensimmäiset asemakaavat pääsääntöisesti 

vain omistamalleen maalle siten, että kunnan kasvun 

ohjaaminen, rakentamisen monimuotoisuus, synty-

vän yhdyskuntarakenteen ekologisuus sekä palvelujen 

toimivuus ja saatavuus ovat hallittavissa.

Kaavavarantoa tulee olla strategiakauden loppuun 

mennessä noin viiden vuoden tarpeisiin sekä elinkei-

no-, palvelu- että asuinrakentamista varten.

Uusien kaava-alueiden tulee liittyä kiinteästi olemassa 

olevaan yhdyskuntarakenteeseen kynnysinvestointien 

välttämiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Lisäk-

si strategiakaudella tiivistetään nykyistä taajamaraken-

netta. Tehokkaalla taajamarakenteella edistetään myös 

kaupallisten palveluiden sijoittumista alueelle.

Johdonmukaiseen maapolitiikkaan sisällytetään 

osayleiskaavatyön jatkaminen kylissä uusimalla ja päi-

vittämällä kyläkaavojen järjestys ja aikataulutus kaa-

voitusohjelman mukaisesti.



3. Yrittäjyyttä 
edistävä kunta

3.1 Mahdollisuuksien luominen

Erikokoisia yritystontteja tarjotaan alueen yrityksille 

ja alueelle sijoittumisaikeissa oleville yrityksille. Ton-

teissa huomioidaan erilaisten yritysten tarpeet sekä 

tehokkuusluvun että rakentamisvelvoitteen osalta. Va-

paan varannon tulee olla kokonaisuudessaan yli 60 000 

kerrosneliömetriä.

Tonttien hinnoittelun pitää pysyä kohtuullisena ym-

päristökuntiin ja vastaaviin alueisiin nähden. Vertailu-

kohtana pidetään Kuuma-kuntia. Yritysalueiden koko-

luokan tulee olla vähintään 50 000 kerrosneliömetriä, 

jotta alueelle voi sijoittua monipuolista yritystoimin-

taa aina kaupan- ja lounasruokailutoiminnoista tuo-

tannolliseen toimintaan. Näin alueesta saadaan hou-

kutteleva ja eri toiminnot tukevat toisiaan.

Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistava kaa-

voitus, väljät kaavamerkinnät ja riittävät rakennus-

oikeudet takaavat sen, että kaavaa ei tarvitse muuttaa 

toiminnan muuttuessa. Kaavoja laadittaessa ja infra-

struktuuria rakennettaessa huomioidaan tulevaisuuden 

tarpeet muun muassa tietoliikenneyhteyksien osalta.

Kunnan omia hankintoja pilkotaan mahdollisuuksien 

mukaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi kokonaistalou-

dellisen hankintamallin mukaisesti ja organisaation 

hankintaosaamista kasvatetaan. Hankintaprosessit 

kuvataan, jotta prosesseista saadaan riittävän läpinä-

kyvät.

Lisäksi hankinnoista tiedotetaan aktiivisesti ja paikal-

listen yritysten kanssa tehdään yhteistyötä hankinta-

lain ja avoimen kilpailutuksen puitteissa.

3.2 Sujuvan arjen 
mahdollistaminen

Yritysten tekemiin kyselyihin ja esityksiin vastataan 

nopeasti. Kunta laatii palvelulupauksen sekä koulut-

taa päätöksentekijät ja valmistelijat yritysvaikutusten 

arviointiin. Kunta kehittää omia järjestelmiään sähköi-

sessä asioinnissa. Yrityksille suunnattua tiedottamista 

olemassa olevasta neuvonta- ja rahoitusjärjestelmästä 

parannetaan.

Yrityksille järjestetään yritystapaamisia, jossa kunta 

toimii järjestävänä tahona. Perustetaan toimialaryh-

mät, jotka kokoontuvat eri toimialojen kehittämis-

hankkeiden ympärille.

Kunnan edunvalvonnassa nostetaan jatkuvasti esille 

liikkumisen sujuvuuden helpottaminen. Työntekijöi-

den saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi 

joukkoliikennettä kehitetään. Hyvän saavutettavuuden 

avulla kunnan sisällä toimivat yritykset voivat saada li-

sää asiakasvirtoja lähikunnista.

Yritysten osaavan henkilöstön varmistamiseksi kunta 

tekee yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. 



4. Terve kuntatalous

4.1 Tasapainoinen kunnan talous

Vuoden 2017 lopussa kunnan taseen tulee olla ylijää-

mäinen vähintään 50 € / asukas ja vuoden 2017 tilinpää-

töksen tulee olla ylijäämäinen. Toimintaa sopeutetaan 

siten, että kunnan tulot riittävät enintään 20 prosentin 

tuloveroprosentilla menojen ja poistojen kattamiseen.

Toimintakulujen vuosittaisen nousun on oltava pie-

nempi kuin väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen 

hintaindeksin summa. Kustannustietoisuutta organi-

saation sisällä vahvistetaan.

4.2 Oikein sijoitetut ja mitoitetut 
investoinnit 

Investointien tulorahoitusprosentti on 60 % vuoden 

2017 lopussa, ja se sidotaan enintään 20 miljoonan eu-

ron investointitasoon. Investoinnit tulee suunnitella 

niin, että tilojen käyttö on mahdollisimman tehokasta 

ja monipuolista.

4.3 Hallittu väestönkasvu ja 
työpaikkaomavaraisuuden 
nostaminen

Tavoitteena on keskimäärin 1,5 %:n vuosittainen väes-

tömäärän kasvu. Kasvu suunnataan ensisijaisesti Num-

melan eteläosiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen 

kokonaistaloudellisuuden turvaamiseksi.

Työpaikkaomavaraisuusasteen on oltava vähintään 

65 % vuoden 2017 lopussa.

4.4 Kunnan lainakannan kasvun 
hillitseminen

Investointien omarahoitusosuutta tulee nostaa, jotta 

lainakanta ja sen myötä lainanhoito-kustannukset ei-

vät nouse kohtuuttomiksi. Strategiakaudella kunnan 

lainakanta saa olla enintään 30 % yli Kuuma-kuntien 

keskiarvon, ja sen on pysyttävä aina kriisikuntarajan 

alapuolella. Investointien toteuttamisessa selvitetään 

tapauskohtaisesti myös elinkaarimalli- ja vuokraus-

vaihtoehtoja.



5. Huolehtiva ja 
houkutteleva 
työnantaja

5.1 Osaava johtajuus

Kunnan johtamisjärjestelmän toimivuus ja hyvä tie-

donkulku ovat edellytys kuntaorganisaation johta-

miseksi kohti yhteisiä päämääriä. Painopiste on osal-

listavassa johtamisessa, jolla pyritään vahvemman 

me-hengen luomiseen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat 

johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja laajentami-

nen sekä erityisesti organisaation sisäisen tiedonkulun 

parantaminen.

Lähiesimiehet ovat henkilöstöjohtamisen avainhen-

kilöitä. Keskeisimpinä lähiesimiehen työkaluina ovat 

välitön vuorovaikutus, työyksikköpalaverit ja kehitys-

keskustelut. Esimiestyön kehittämiseksi esimiestyötä 

arvioidaan säännöllisesti ja esimiesten koulutukseen 

panostetaan.

Henkilöstösuunnittelu tehdään huolellisesti ja uusia 

virkoja/tehtäviä perustetaan maltillisesti.

5.2 Osaava ja työhön sitoutunut 
henkilöstö

Ajantasaisten tehtäväkuvausten, työyksiköiden oikeu-

denmukaisen työnjaon ja ennakoivan osaamisen kehit-

tämisen avulla varmistetaan, että kunnassa tehtävä työ 

vastaa optimaalisesti kuntalaisten tarpeisiin. Työyksi-

köissä tieto ja osaaminen siirtyvät joustavasti henkilöl-

tä toiselle ja osaamista arvostetaan.

Jokaisen työntekijän osaamista arvioidaan ja henkilö-

kohtaiset kehittämissuunnitelmat laaditaan vuosittai-

sessa kehityskeskustelussa. Sähköisen kehityskeskuste-

lujärjestelmän kautta kootaan kehittämistarpeet yhteen 

ja niiden pohjalta suunnataan henkilöstökoulutusta. 

Hiljaisen tiedon siirtymistä tuetaan työyksiköissä.

5.3 Työssä jaksava ja viihtyvä 
henkilöstö

Työelämän joustoja käytetään työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamiseksi. Läpinäkyvällä ja oikeudenmu-

kaisella palkkausjärjestelmällä vahvistetaan oikeu-

denmukaisuuden kokemusta. Esimiehiä koulutetaan 

positiivisen palautteen antamiseen. Monipuolisen 

työhyvinvointitoiminnan kautta tuetaan esimerkiksi 

liikunnallista elämäntapaa. Sairauspoissaoloja vähen-

netään ja pitkiä sairauslomia lyhennetään varhaisen 

tuen mallin avulla sekä työterveyshuoltoyhteistyötä 

kehittämällä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan 

säännöllisesti tehtävällä kyselyllä. Organisaatioon luo-

daan aloitejärjestelmä, jotta jokaisen henkilön panos 

kehittämiseen tulee paremmin huomioiduksi.

5.4 Myönteinen työnantajakuva

Työnantajakuvalla vaikutetaan siihen, miten haluttava 

työpaikka Vihdin kunta on. Tehokkaimmin työnanta-

jakuvaa rakennetaan johdonmukaisella ja avoimella 

henkilöstöpolitiikalla. Hyvin laaditut työnhakuilmoi-

tukset, uusien ilmoituskanavien käyttö sekä ammat-

timaisesti tehty rekrytointi vahvistavat hyvää työnan-

tajakuvaa potentiaalisten hakijoiden silmissä. Uusien 

työntekijöiden sitoutumiseen panostetaan ottamalla 

heidät hyvin vastaan ja perehdyttämällä heidät huolelli-

sesti työtehtäviin, toimintakulttuuriin ja työtovereihin.
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