Kooste: Kuntalaisille tehty jatkokysely Vihtatasapainotusohjelman päivittämisestä
Vastaajien kokonaismäärä: 335
1. Ikä

Vastaajien määrä: 335
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n

Prosentti

7-14

3

0,9%

15-19

2

0,6%

20-29

21

6,27%

30-39

87

25,97%

40-49 104

31,04%

50-59

66

19,7%

60-69

40

11,94%

70-

12

3,58%

2. Sukupuoli

Vastaajien määrä: 335

n

Prosentti

nainen 179

53,43%

mies

151

45,08%

muu

5

1,49%
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3. Asuinpaikka

Vastaajien määrä: 335

n

Prosentti

Vihti

324

96,72%

Muu kuin Vihti

11

3,28%

4. KUNNANHALLITUS: Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19)
toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,275 miljoonaa euron edestä. Uusia
toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 5,34 miljoonan euron edestä.
Vastaajien määrä: 335

Palvelulupauksen uudelleen tarkistaminen
toteutuneiden käyttöasteiden mukaan.
Tarkoituksena kehittää toimivampia
runkoyhteyksien Vihdin kunnan sisälle.
Vaikutusarvio 150 000 €/v.
Kokouskustannusten vähentäminen -20
%. Vaikutusarvio 29 000 €/v.
Seudullisen yhteistyön kehittäminen
asiakaspalvelussa: Kehitetään sähköistä
asiointia seudullisessa yhteistyössä ja
selvitetään mahdollisuus yhteisen
henkilöstön hyödyntämiseen.
Vaikutusarvio 50 000 €/v.
Työllisyystoiminnan tehostaminen.
Vaikutusarvio 50 000 €/v.

Jatkoon

En
osaa
sanoa

Ei
Keskiarvo Mediaani
jatkoon

57,31%

29,26%

13,43%

1,56

1

81,19%

12,84%

5,97%

1,25

1

72,83%

14,63%

12,54%

1,4

1

77,02%

15,52%

7,46%

1,3

1
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Konserniyhteisöihin liittyvät pääoma- ja
osinkojärjestelyt. Vaikutusarvio 350 000
€/v.
Henkilöstön merkkipäivämuistamisten ja
pitkien palvelussuhteiden huomioimisen
määräaikainen vähennys 20 %.
Vaikutusarvio 4 000 €/v.
Tietohallintokyselyiden lopettaminen.
Vaikutusarvio 1 275 €/v.
Länsi-Uudenmaan
tietohallintoyhteistyön irtisanominen.
Vaikutusarvio 7 500 €/v.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
toiminnan tehostaminen (kustannuksien
saaminen vastaamaan tarvevakioituja
kustannuksia). Vaikutusarvio 2 320 000
€/v.
Yleisen kiinteistöveroprosentin
nostaminen 0,95 % -> 1,3 %, vakituinen
asuinrakennus 0,45 % -> 0,55 %.
Vaikutusarvio 2 078 000 €/v.
Investointitason leikkauksien vaikutukset
poistoihin (KH 18.5.20 -> 6 miljoonaa
euroa). Vaikutusarvio 280 000 €/v.
Elinkeinotoiminnan uudelleen organisointi.
Vaikutusarvio 20 000 €/v.
Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt.
Vaikutusarvio 50 000 €/v.
Elinkeino- ja markkinointibudjetin
pienentäminen. Vaikutusarvio 100 000
€/v.

61,49%

30,75%

7,76%

1,46

1

35,52%

11,94%

52,54%

2,17

3

45,97%

28,96%

25,07%

1,79

2

37,31%

42,69%

20%

1,83

2

73,73%

11,64%

14,63%

1,41

1

33,14%

9,25%

57,61%

2,24

3

48,66%

40,6%

10,74%

1,62

2

62,39%

28,06%

9,55%

1,47

1

70,15%

16,12%

13,73%

1,44

1

65,97%

13,73%

20,3%

1,54

1

5. Mikäli et kannata jonkin toimenpiteen toteuttamista, millä vaihtoehtoisella
toimenpiteellä korvaisit sen? Talouden kehityssuunnan kääntäminen on
välttämätöntä, jotta Vihdin kunta täyttää Kuntalain (110§ ja 118§) asettamat
talouden velvoitteet.
Vastaajien määrä: 103

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Kunta jakaa ilmaiseksi yritystontteja yhtiöille, jotka sitoutuvat toimimaan kunnassa vähintään 10
vuotta
Markkinointiin panostettava jopa lisää, että saadaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Se toki vaatii
järkevän tonttihinnoittelun (vertailu Nurmijärven kk:n ja Rajamäen sekä Hyvinkään tonttihintoihin).
Yrityksien pääsyä Vihtiin helpotettava, etteivät mene Nurmijärvelle ja Karkkilaan, kun hommat
toimii paremmin ja nopeammin.
Pikku summa varmaan,mutta älkää nyt missään nimessä vähentäkö pitkään palvelleiden
huomioimista. Tiedän,että kunnassa ei enään johtoportaassa työntekijät viihdy,kun hetken,mutta
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voisitte te sentään pikkasen arvostaa sitä,että jotkut on jaksanut tehdä pitkän ja raskaan uran
Vihdin kunnassa
En tiedä mitä kaikilla väittämillä tarkoitetaan, siksi vastasin en osaa sanoa. Esim.
Henkilöstömuistamisten poistaminen on niin pieni summa, että ei järkeä. Lisää kuitenkin
työntekijöiden työn arvostuksen kokemista. Leikkaamisten lisäksi panostaisin kunnan
houkuttelevuuteen (esim julkinen liikenteen paranteminen) -> tuo lisätuloja jatkossa. Palvelujen ja
esim opetuksen laadun heikkenemisen hinnan maksamme tulevaisuudessa paljon korkeampana.
Pieni kunnallisveron nosto ei itsellä esim tuntuisi niin pahalta. Myös liikunta ja virkistusmaksuja voi
nostaa.
Vihdin pitäisi nyt erityisesti korona aikaan olla jo rummuttamassa markkinointia eteenpäin
elinvoimaisista kylistään, sillä maallemuuton suosio on kohonnut huomattavasti näinä
haastellisina aikoina! Onko tehty mitään asian eteen? -No eipä ole...
Voimakas palveluiden keskittäminen kunnan alueella yhteen tai maksimissaan kahteen
taajamaan.
Nyt on syytä tarkastella erikoissairaanhoidossa lasten- ja nuorisopsykiatrian kustannuksia. On
syytä olla tiedossa, mikä on kuntaosuus jokaisessa käynnissä
lääkärillä/hoitajalla/erityistyöntekijällä. On tärkeää verrata näitä potilasmääriä esim. Lohjaan ja
selvittää, miksi nimenomaan Vihdissä potilasmäärät ovat valtavat. Vinkkinä voin todeta Lohjan
perustason mielenterveyspalveluiden olevan huomattavasti paremmat. Esim. yläkoululaisille
perheneuvolapalvelut. Ymmärrättekö, miten kalliiksi nuorten perustason mielenterveyspalveluiden
riittämättömyys tulee Vihdille, kun kierrätätte ne erityissairaanhoitoon? Kuntalaisena
veronmaksajana raivostuttaa tämä käsittämätön tilanne aivan kuin tähän ei olisi minkäänlaista
substanssiosaamista.
Toimia yrityspuolen houkuttamiselle alueelle. Sieltä tulee sekä yrittäjiä, että henkilöveronmaksajia
samalla.
Elinkeino- ja markkinointibudjettia voisi kohdistaa esim. alueellisesti vetovoimaisiin vapaa-ajan ja
työelämän tapahtumiin, jotka toisivat näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tuloja (suoraan ja välillisesti)
Vihdille.
Vihtiläisten yritysten ja lähialueiden yritysten käyttäminen, kattavasti ensisijaisesti kunnan kaikissa
ostoissa ja hankkeissa. Verotulot ja työllisyys nousuun. Lähipalvelut ja hiilijalanjälki kukoistavat
näillä toimenpiteillä.
Elinkeino ja markkinabudj tarvitaan verotulojen kasvattamiseksi.
Kunnan virkamiesten tarpeellisen määrän tarkastelu ja toiminnan tehostaminen.
Henkilöstömuistamiset jäävät,4000e pois vaikkapa koulujen kopiopaperitilauksista.
Tehostamalla kuntaan sisäänmuuttoa sekä henkilöitä että yrityksiä, jotta verotulot kasvavat.
Tässä markkinoinnilla ja mielikuvilla on merkittävä rooli. Erityisesti houkuteltava ns. hyviä
veronmaksajia.
Nyt taas ollaan vaan supistamassa sen sijaan, että keskitytään veronmaksajien kunnassa
pitämiseen ja uusien houkutteluun. Aivan väärä ajatusmalli.
Kaikista pienimpien kyläkoulujen lakkauttaminen. Kunnan henkilöstön työn tehostaminen: jos
työtä ei ole, ei pidä maksaa palkkaakaan (en käsitä lainkaan, miksi koronakevään yt-neuvottelut
peruttiin - yt:eitä joutuvat kokemaan kaikkialla muuallakin).
Karviaisen toiminnan tehostaminen on ok, kunhan ei tapahdu niin että lääkäriin jne on mahdoton
päästä.
Alle 10 000 €/vuosisäästöjen pohdintaan ei mielestäni kannattaisi käyttää kunnan virkamiesten
työaikaa, valmisteluun käytettävän aika " syö" nämä säästöt.
Säästökohteet tulisi löytää suurista menoeristä sekä pohtimalla kunnan palvelurakennetta
kokonaisuudessa, nyt pitäisi uskaltaa tehdä selkeitä linjauksia pitkälle tulevaisuuteen kunnan
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palveluluista, mitä tuotetaan kokonaan itse ja mitä palveluita voitaisiin tuottaa yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Kokonaan mitään kunnan omaa palvelua ei tulisi ulkoistaa, vaan miettiä mikä
osa palvelutuotannosta olisi jatkossa järkevää tuottaa yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa.
Ydinosaaminen tulisi säilyttää kunnassa etenkin niillä palvelualueilla johin hankitaan ostopalvelua
lisäksi. Hankinta osaamiseen/ kilpailuttamiseen satsattava resursseja ja koulutettava henkilöstöä.
Pelkkä juustohöylä ajattelu ei Vihtiä pelasta, pitää uskaltaa muuttaa palvelurakennetta.
Vihti kaipaa myös yrityksiä, isoja veronmaksajia nopeasti lisää ja näiltä saatavia verotuloja,
leikkauslista ovat kuolevan kunnan strategiaa.
Kunnan henkilöstövähennykset, julkisen talouden henkilöstöleikkaukset
Hulevesimaksut käyttöön. Lisää veronmaksajia eli uusia asukkaita täytyy houkutella: lisää tontteja
ja nopeasti - jokaiseen kunnan kolkkaan. Kaavoitus joustavammaksi ja se virkamiesten
vastahankaisuus pois! Tällä hetkellä kunnan asukas- ja yritysystävällisyys on huonoa, huomaatte
sen mm. yrittäjien kyselystä.
Joukkoliikennekulut poistettava.
kunnallisveron kohottaminen
Kouluohjaajien määrän tarkastaminen, yhdistysten tilavuokrat markkinaehtoisiksi (tuki näkyväksi
ja vertailukelpoiseksi), kiinteistöjen myyminen
Vapaaehtoiset henkilöstödäästöt/palkattomat vapaat eivät varmuudella toteudu, Joten käyttöön on
otettava pakolliset lomautukset ja irtisanomiset. Toiminnan tehostaminen ja supistaminen antaa
siihen mahdollisuudet.Luovutaan matkakorvausten maksamisesta.

6. LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA: Alkuperäisen Vihta-ohjelman
toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,1 miljoonaa
euron edestä. Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 1,073 miljoonan
euron edestä (täysimääräisesti 22).
Vastaajien määrä: 335

Luovutaan Vanjärven päiväkodin tiloista
syksyllä 2021. Vaikutusarvio 190 000–
195 000 €.
Luovutaan varhaiskasvatuksessa lomaaikojen asiakasmaksujen hyvityksistä
(lakisääteisen tason ylittävistä).
Vaikutusarvio 200 000 €/v.
Vihtijärven koulun lakkauttaminen
1.8.2021. Vaikutusarvio 127 000 €.
Kuljetusperiaatteiden muuttaminen
(kuljetusrajan nostaminen 5 km).
Vaikutusarvio yhteensä 56 000 €.
Ryhmäkokojen muuttaminen
yleisopetuksessa 24 oppilaaseen.
Vaikutusarvio yhteensä 500 000 €.
Nuorisopalvelujen klubin
vuokrasopimuksen irtisanominen ja

Jatkoon

En osaa
sanoa

Ei
jatkoon

41,79%

15,82%

42,39%

2,01

2

57,61%

8,66%

33,73%

1,76

1

36,42%

14,03%

49,55%

2,13

2

24,18%

10,15%

65,67%

2,41

3

48,96%

13,13%

37,91%

1,89

2

49,55%

22,09%

28,36%

1,79

2

Keskiarvo Mediaani
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toiminnan siirtäminen toisiin tiloihin.
Vaikutusarvio 22 500 €.
Nuorisopalvelujen yleis- ja
kohdeavustukset palautetaan vuoden
2018 tasolle (40 000 € -> 30 000 €).
Vaikutusarvio 10 000 €/v.

49,85%

15,82%

34,33%

1,84

2

7. Mikäli et kannata jonkin toimenpiteen toteuttamista, millä vaihtoehtoisella
toimenpiteellä korvaisit sen? Talouden kehityssuunnan kääntäminen on
välttämätöntä, jotta Vihdin kunta täyttää Kuntalain (110§ ja 118§) asettamat
talouden velvoitteet.
Vastaajien määrä: 101

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Nuorisotoiminnan säästöt heijastuvat suoraan Karviaisen menoihin. Kun nuori voi pahoin kasvaa
Karviaisen kulut.
Vähentäkää kunnan työpaikkoja, lomauttakaa ja vaatikaa kunnan työntekijöitä kunnanjohtajasta
lähtien uhrautumaan talkoisiin tekemällä kerran viikossa yhden talkoo päivän
- Koulukuljetus km ei saa nosta kun yleisesti kuljetusta esim vaaralisen tien vuoksi, Vihdissä on jo
kuolut lapset koulumatkalle ja meillä täällä tosi vaaraliset tiet!! Miellumin maksan jonkin verran
kuljetuksesta.
- Nuorisopalvelu, meillä on jo huumenongelma sekä nuorella käytössä on jo paha koska ei ole
mitään tekemistä, siis jos lakkautetaan, tulenna muutuu pahempi.
Erityisluokat takaisin, ryhmäkokojen kasvatus ei toimi jos opetus häiriintyy erityistarpeisten lasten
vuoksi.
Ei missään tapauksessa maaseudun alasajoa! Nyt ehdottomasti myymään Vihdin maaseutua,
jotta saadaan pääkaupunkiseudun tungoksesta houkuteltua lisää veronmaksajia kunnalle
lapsiperheiden muodossa!
Keskittäminen
Erikoissairaanhoidon kustannusten karsiminen psykiatrista perustasoa parantamalla.
Tarkastakaan nämä!
Osa tehdyistä säästöistä/leikkauksista olisi hyvä siirtää nuorten kouluaikana ja vapaa-ajalla
tuotettavien palvelujen ja tilojen kehittämiseen. Nuorisopalveluille lisää ammattitaitoisia nuorisoohjaajia ja nuoria houkuttelevia/puhuttelevia palveluja ja tiloja. Nämä pienet investoinnit maksavat
itsensä takaisin nopeasti korjaavien palvelujen päässä.
Paikallisten yritysten käyttäminen ja sitä kautta verojen ja työllisyyden parantaminen. Kunnan
kaikkien työntekijöiden asteittaiset lomautukset
Pohtikaa miten houkuttelette verotuloja tuottavia asukkaita kuntaan. Yritystontit naurettavan
kalliita...
Kunnan johtavien viranhaltijoiden palkanalennuksilla.
Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluista säästäminen tulee pitkällä aikavälillä kunnalle kalliiksi,
koska se vähentää entisestään lapsiperheiden halua asua Vihdissä tai muuttaa Vihtiin.
Kuljetusrajaan maltillisempi nosto tai toimivat bussi/taksivuorot vanhempien kustannuksella
kouluun/kekustaan.
Kunta sahaa omaa puutaan ja toimii omaa strategiaansa vastaan, jos syrjäkylien olosuhteita
heikennetään radikaalisti. Miten kylät pidetään vetovoimaisena? Esimerkiksi Vihtijärven koulun
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lakkauttamisen arvo 127 000 e tulee nopeasti törsättyä hankaliin ja pitkiin koulukuljetuksiin
Haimooseen. Kannattaa jalkautua oikeasti tutustumaan olosuhteisiin, ja pitää mielessä mikä on
vihtijärveläisten verotuotto kunnalle.
Nuorisopalveluista leikkaaminen ei myöskään ole järkevää tilanteessa, jossa varsinkin
Nummelassa voidaan huonosti.
Sama kuin edellä (verotulojen nosto uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan houkuttelemalla). Esim.
varhaiskasvatusmaksujen huojennukset ovat vetovoimatekijä, joiden poistaminen voi vaikuttaa
kielteisesti mahdollisten muuttajien kuvaan Vihdistä. Jos yleisopetuksen luokkakoko nostetaan 24,
on huolehdittava siitä, että yksi tehostetun tuen oppilas ryhmässä on laskennallisesti 1,5 oppilasta
ja yksi erityisen tuen oppilas on laskennallisesti 2 paikkaa.
Kuljetuskustannuksia voisi pitkällä tähtäimellä vähentää kevyenliikenteen verkostoon
investoimalla. Tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Esim. Hankasalmella oli tänä kesänä
rakennettu n. 10 km uutta kevyenliikenteen tietä keskelle ei mitään. En ymmärrä, miten se on
siellä mahdollista, mutta Vihdissä ei saada vuosikausiin rakennettua edes elintärkeitä
kouluverkostoja (esim. Siippoo-Otalampi, kirkonkylä-Nummela, Huhmarnummi-Nummela jne.
Keskittyisin veronmaksajien hankinthaan ja sellaisten kasvattamiseen.
Ryhmäkokojen muutos perusopetuksessa ei hyvä. Korvaisin varhaiskasvatuksessa ryhmiä
tehokkaammin yhdistelemällä esim. loma-aikoina. Varhaiskasvatuksen toimintaa voisi tarkastella
(ryhmäkoot loma-aikoina, palveluseteliin omavastuu)
Minusta Vihdin pitäisi vihdoin nähdä haja- asutusalueensa, esim. Vanjärvi ja muut kylät
mahdollisuutena eikä uhkana ja huolehtia, että jatkossakin on elämää Nummelan ulkopuolella. Ne
ihmiset, jotka haluavat muuta kuin kaupunkimaista asumista muuttavat Vihdin haja- asutusalueille
mielluumin kuin esim. Nummelaan, joka ei ole tavallista kaupunkilähiötä kummempi, tosin vain
heilommilla kulkuyhteyksillä hoidettu.
Vihtiin tullaan pääkaupunkiseudulta luonnon, hiljaisuuden ja asumisväljyyden vuoksi. Jos Vihtiin
saataisiin yrityksiä saataisiin kyliin uusia asukkaita= veronmaksajia jakamaan menoja.
Lasten ja nuorten palvelut tulisi jättää leikkausten ulkopuolelle ja miettiä näiltäkin osin
palvelurakennetta kokonaisuudessa, voidaanko nykyisiä toimintoja muuttamalla löytää säästöjä
leikkauslistojen sijaan?
Julkisen puolen henkilöstövähennyksiä
Näin.
Käsittämätöntä, että pienet koulut ei saisi jatkaa rauhassa. Olemme muuttaneet Vihtijärvelle juuri
sen takia, että on kyläkoulu ja pienten ei tarvitse kulkea pitkiä koulukyytimatkoja. Pienestä
päiväkodistä siirtyminen viereiseen kouluun ollut lapselle turvallista.
Ryhmäkokojen kasvattaminen saattaa tuoda muita ongelmia joten sen vaikutukset olisi hyvä
selvittää. On tehtävissä, itsekin joskus koulussa 30 oppilaan luokassa. Kyllä sen kanssa pärjää.
Nuorisosta ja lapsista leikkaaminen heikentää kunnan houkuttelevuutta ja näin sahaa oksaa
tulevaisuuden verotuloista.
Mielestäni on älytöntä poistaa loma-aikojen maksuttomuus, sillä se lisää lasten määrä
päiväkodeissa päivystysaikana, eli kuluja. Korottakaa veroja. Ryhmiä ei voi enää suurentaa, se
lisää lastensuojelukuluja.
Tuo 5 km koskenee tällä hetkllä olikose 4 luokasta ylöspäin. Ensimäisten luokkien kohdalla
nostaminen 5 km on kohtuutonta ja lisännee muita kuluja. 56000 menee hyvin äkkiä muihin
sivukuluihin siinä.
Ryhmäkokojen muuttaminen 24 oppilaaseen, piti lukea kahteen kertaan luinko oikein?
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Eikö se ole jo tullut täysin selväksi mitä ylisuuret ryhmät aiheuttavat koululaisille?
Mitä ne tulevat maksamaan tulevina vuosina häiriö käyttäymisinä, tukiopeteuksien
lisääntymisenä. Otta nyt edes selvää mikä on koulupudokkaan hinta yhteiskunnalle!
Lasku näiden ehdotusten miinusmerkkisestä hintalapusta on laitettava ehdotuksen tehneille
viranhaltijoille sekä valtuutetuille jotka niitä kannattavat!

8. KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA: Alkuperäisen Vihta-ohjelman
toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 euron
edestä. Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,2 miljoonan euron edestä
(täysimääräisesti 22).
Vastaajien määrä: 335

Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille
kertyneiden maksujen maksamista.
Vaikutusarvio 10 000 €.
Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä
jättäminen. Vaikutusarvio 38 000 €.
Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen.
Vaikutusarvio 50 000 €. Lisäksi uusi
kirjastoauto jää hankkimatta 400 000 €.
Liikuntapalveluiden taksojen korotus ja
uusia palveluita. Vaikutusarvio 1 300 €.
Päällekkäisten liikunta- ja
kulttuuripalveluiden vuokra-avustusten
poistaminen. Seuroille on tarjottu yleisiä
hintoja halvempi tilavuokra. Vaikutusarvio
90 000 €.
Avustusmäärärahat palautetaan vuoden
2019 tasoon (207 000 € -> 177 000 €).
Vaikutusarvio 30 000 €.

Jatkoon

En osaa
Ei
Keskiarvo Mediaani
sanoa jatkoon

82,69%

11,94%

5,37%

1,23

1

62,09%

20%

17,91%

1,56

1

58,8%

8,66%

32,54%

1,74

1

44,48%

15,22%

40,3%

1,96

2

62,39%

17,01%

20,6%

1,58

1

70,45%

16,72%

12,83%

1,42

1

9. Mikäli et kannata jonkin toimenpiteen toteuttamista, millä vaihtoehtoisella
toimenpiteellä korvaisit sen? Talouden kehityssuunnan kääntäminen on
välttämätöntä, jotta Vihdin kunta täyttää Kuntalain (110§ ja 118§) asettamat
talouden velvoitteet.
Vastaajien määrä: 60

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Siirretään kunnanvirasto takaisin kirkonkylälle, tyhjillään oleviin kunnan tiloihin. Säästyy paljon
kunnan rahaa ja resurssejä.
Panostamalla sivistykseen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan houkutellaan Vihtiin uusia asukkaita
(ihmiset tuo yrityksiä ja verotuloja) ja vaikutetaan positiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin, sekä
yhteisöllisyyteen. Vihdin palvelutaso näillä alueilla on jo nyt valtakunnallisesti heikkoa ja
alueellisesti kilpailukyvytöntä.
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Kannattamattomat kunnan kiinteistöt nimellisellä vuokralla harrastus seurojen käyttöön. Seurojen
vastuulle rakennusten ylläpito ja paikalliset yritykset sponssaamaan ja huolehtimaan kiinteistöistä
Jos kirjastoauto toiminta lakkaa, on ehdottomasti huolehdittava omatoimikirjastojen
käyttöönotosta. Nyt esim. kurkonkylän kirjaston omstoimiominaisuutta on tehty melkein vuoden
ajan. Ja aina vastaus on, että ovi ei toimi vielä. Todella epätaloudellista toimintaa. Työssäkäyvän
ihmisen on mahdoton ehtiä kirkonkylän kirjastoon aukioloaikojen puitteissa, joten omatoimikirjasto
olisi elintärkeä.
Kirjastoauto on hyvä syrjäkylillä ja kouluille, tarvitseeko uutta autoa hankkia juuri nyt?
Liikuntamaksuihin korotus.
Vanha kirjastoautoon riittävän hyvä.
Kirjastoauto voisi olla seudullinen palvelu, esim. yhdessä Karkkilan ja/tai Lohjan kanssa. On
tärkeää, että myös kylillä voidaan tarjota kirjastopalvelua.
kyläkouluja ei saa lakkauttaa, kuljetusraja 5 km liian korkea
Erilaisia jumppa ja kerhoja voidaan vähentää ja antaa tilalle enempi yleisövuoroja pienellä hinnalla
tai ikäihmisille ilmaiseksi. Palkkakuluja säästyy ja osa niistä rasapainotukseen ja osa
halventuneusiin asiakasmaksuihin...
Jatkakaa kirjastauto toimintaa vielä muutama vuosi vanhalla autolla.
Kirjastossa voidaan säästää - muutenkin kirjat siirtyneet jo verkkoon. Sähköiset palvelut, ja
automaatisoitu maksujen perintä.
Osa on selkeästi nappikauppaa. Rahaa kuluu enenmän niiden toimeenpanoon kun tulee
säästöön.
Miksi liikunta säästää noin vähän verrattuna vaikka kirjastoauton lakkauttamiseen? Voiko uusia
investointeja liikunnassa lykätä, peruuttaa, viime vuosina rakennettu huikeita
liikuntamahdollisuuksia. Kirjastoauto on tärkeä palvelu haja-asutusalueilla. Aikuisväestön lisäksi
jos monelle lapselle ainoa kosketus kirjastoon on kirjastoauto. Vanhemmat eivät välttämättä tue
lukuharrastusta, lasten lukutaidosta ollaan syystäkin huolissaan.
Halvemman vuokran voi tarjota ”vastikkeellisena”: täyden alennuksen saavien seurojen tulee
tarjota esim n kpl vapaaharjoituspaikkoja vähävaraisille perheille (jako sote tai opetustoimeen
kautta).
Avustusten ja tilavuokrien järkeistäminen - turha byrokratia pois! Muuten sivistyksen säästöt
tulevat edellisen koulu/päiväkoti toiminnan järkeistämisellä.
Kirjastoauto maaseudulla on monelle tärkeä asia, niin kouluissa kuin vanhemmalla väestölläkin.
Varsinkin vanhemmat ihmiset jos ei ole omaa autoa, jäävät ko palvelusta helpolla paitsi
kokonaan. Jos kirjastoauto kestää vielä, sen hankintaa voisi pahimman yli lykätä. Eli siitä
säästöön se 400 00.
Lapset, nuoriso, kulttuuri ja harradtustoimista säästäminen ei kannattavaa pitkällä tähtäimellä.
Liikuntapalvelut pitää olla kaikille saatavilla kohtuu hintaan.
jos ei palauta ajoissa pitää maksaa sakot. Palvelumaksut paremmin kuluja kattavaksi.
ikäihmisillä oltava varaa käydä kuntouttamassa itseään uimahallissa, soveltavassa liikunnassa,
se on kuin laittaisi rahaa pankkiin kun karviaisen kulut vähenee ja ikäihmisten kunto ja
mielenterveys kohoaa
Tosiasiassa olen kaikkia kirjastoon liittyviä leikkauksia vastaan. Toivon, että nämä eivät
kuitenkaan vaikuta kirjaston toimintaan!!!!!!
Jos kirjastoauto toiminta lopetetaan, tulee huolehtia siitä, että kirjastopalvelut saadaan toisin
keinoin kouluille / päiväkodeille ja haja-asutusalueille.
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Kirjastoauton toiminnasta luopuminen on iso menetys reunakylille. Ehkä kirjastoauton reititystä
kannattaisi järkeistää kaikista hiljaisimmista paikoista pois ja lisätä paikkoihin missä asiakkaita
olisi enemmän. Kuitenkin muistaen että kirjastoauton käyttää juurikin ne vähä osaisimmat ketkä
eivät pysty käymään kirjastoissa. Ja lisätä mainontaa että missä kirjastoauto pysähtyy niin
käyttäjätkin tietäisivät. Vanha kirjastoauto on varmasti iältään vanha mutta kyllä se tekniikaltaan
kestää varmasti vielä vuosia joten uutta autoa en näkisi järkeväksi. Ajetaanhan normaaleillakin
kuorma autoilla miljoonia kilometrejä eivätkä ne seiso lämpimässä tallissa öitä.
Uimahallin hintoja voi nostaa, nyt paljon ilmaiskävijöitä, ja otettava huomioon se että kävijät
uimahallissa pysyy kunnossa ja käyttävät näin vähemmän karviaisen palveluita

10. KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA: Alkuperäisen Vihta-ohjelman
toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0,5 miljoonaa
euron edestä. Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 0,95
miljoonan euron edestä.
Vastaajien määrä: 335

Vihdin pirtistä luopuminen. Vaikutusarvio
26 000 €.
Yhtiöitetään vesilaitos kunnan kokonaan
omistamaksi osakeyhtiöksi. Vesilaitoksen
yhtiöittäminen korostaisi toiminnan
ohjaamista liiketaloudellisin periaattein ja
tukisi pitkän aikavälin taloussuunnittelua
huomioiden tulevat investointipaineet.
Vesilaitoksen yhtiöittäminen erottaisi
myös selvemmin vesilaitoksen ja kunnan
talouden. 100 % omistajana Vihdin kunta
edelleen linjaisi, valvoisi ja ohjaisi yhtiötä
siten, että se toimii kunnan tavoitteiden
mukaan. Vaikuttavuusarvioon ei ole
laskettu järjestelyn aiheuttamia
kirjanpidollisia kertaeriä. Vaikutusarvio
400 000 €.
Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan
tehostaminen. Vaikutusarvio 200 000 €.
Yksityistieavustusten pienentäminen 20 %
(talousarviossa varauduttu 120 000 euron
määrärahalla). Vaikutusarvio 24 000 €.
Yksityisteiden perusparannusavustusten
pienentäminen 20 % (talousarviossa
varauduttu 30 000 euron määrärahalla).
Vaikutusarvio 6 000 €.
Kunnallistekniikan palvelutason
muutokset. Vaikutusarvio 55 000 €.

Jatkoon

En
osaa
sanoa

53,13%

25,97%

20,9%

1,68

1

63,88%

20%

16,12%

1,52

1

70,75%

17,91%

11,34%

1,41

1

47,76%

17,91%

34,33%

1,87

2

40,6%

17,31%

42,09%

2,01

2

49,85%

34,93%

15,22%

1,65

2

Ei
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jatkoon
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Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt.
Vaikutusarvio 20 000 €.
Puumyyntitulojen
metsänhoitosuunnitelmaan pohjautuva
kertaluonteinen lisäys. Vaikutusarvio 200
000 €.
Omakotitonteissa
vuokrausmahdollisuuden lisääminen.
Vaikutusarvio 15 000 €.

65,97%

26,87%

7,16%

1,41

1

74,03%

17,91%

8,06%

1,34

1

81,49%

13,73%

4,78%

1,23

1

11. Mikäli et kannata jonkin toimenpiteen toteuttamista, millä vaihtoehtoisella
toimenpiteellä korvaisit sen? Talouden kehityssuunnan kääntäminen on
välttämätöntä, jotta Vihdin kunta täyttää Kuntalain (110§ ja 118§) asettamat
talouden velvoitteet.
Vastaajien määrä: 55

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Vihti on tehnyt suuria virheitä kaavassa ja kunnallitekniikan kehittämättömyydessä verrattuna tie
25 muihin kuntiin. Vanhasta muuttovoittoisesta kunnasta on kaava tappeluiden takia tullut
negatiivinen kunta. Kaavoittakaa, myykää maata ja tontteja. Sillä ei ole väliä vaikka gryndärit ne
talot rakentavat vaan lopullisilla veroja kuntaan tuovilla asukeilla. Sama koskee yritystontteja. Nyt
kunta haluaa saada tontista sen viimeisen hinnan, eikä näe vuoden päähän kun se rupeaa
tuottamaan veroissa
Vihdissä on suhteellisesti erittäin paljon yksityisteitä ja avustukset ovat pieniä. Ei niistä enää voi
karsia, jos halutaan uusia asukkaita ja pitää vanhat.
Vihdin pirtinvoisi yhtiöittää tai siirtää kolmannen sektorin hoidettavaksi. Kyse on erittäin tärkeästä
kuntalaisten palvelusta, joka kohdistuu erityisesti nuoriin / lapsiin / järjestötoimintaan.
Kunnan omistamien metsien hakkuuta tulee vähentää osana ilmastotoimia ja hakea siihen
avustuksia. Lisäys vie meitä täysin väärään suuntaan ja pilaa vetovoimatekijöitä.
Huonokuntoisesta infrasta ei voi säästää, tulee pitkässä juoksussa vielä kalliimmaksi.
Virkamiesten toimintaa voi tehostaa.
Kaavoitusta tehostettava. Ojakkalaan tulijoita, joten (aikoinaan kallis) kaavaluonnos ”runnottava”
ainakin osittain läpi. Nummelan läheisyys, mutta kylämäisyys on Ojakkalan valtti, jota pitäisi
hyödyntää.
Kuten edellisissä vastauksissani alle 10 000€ säästöjen käsittely voi tulla säästöjä kalliimmaksi.
Tekniseltä puolelta uskoisin löytyvän oikeitakin säästökohteita näiden melko pienien "
lillukanvarsien" lisäksi. Palvelurakenne tarkastelu voisi tuottaa helposti nuo muutamat 10 000€
muiden toimialojen säästöt, jos niitä uskallettaisiin tarkastella.
Julkisen puolen henkilöstövähennyksiä
Jos Vihdin Pirtti myydään, sitä pitää tarjota paikallisille yhdistyksille ensisijaisesti.
On aivan turhaa tehdä monenlsisia ruoka-annoksia eri rajoitteisille pieniä määriä ja kuljetella niitä
ympäri pitäjää. Niitä voi syödä kotona.
Vesilaitos ehdottomasti eriytettävä! Kunnan 100% omistus hyvä. Eriytyksen jälkeen toiminnan
tehostaminen ja järkevöittäminen paljon helpompaa. Kunta omistajana vahtii että vesimaksut eivät
nouse taivaisiin.
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Liikelaitos voidaan myös myöhemmin myydä, saa kertaluontoisen hyödyn mutta riskinä on että
kunnan intressi (tai kuntalaisten) intressi ei enää toteudu. Viimeinen keino.
Fokus siihen, että palvelut toimivat ja luvat saadaan tehokkaasti ja joustavasti myönnettyä.Aina
pohdinta verotulot ensin.
Ette voi huonontaa kouluruokaa ja siivousta enää enempää, korottakaa veroa
Kunnan tulisi vuokrata lisää maata mm. kesämökki- ja omakotitalotonteiksi, ja myydä maata sekä
käyttämättömiä kiinteistöjä.
Kunnan tulee vaalia luonnonläheisyyden imagoa, jotta kunta pysyy kiinnostavana uusille
asukkaille ja yrityksille. Pitkän tähtäimen strategian näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää
miettiä, mistä esim. puumyyntituloja saadaan ilman, että tuhotaan kunnan luontoarvot. Kunta ei
voi miettiä vain parin vuoden päähän, vaan paljon pidemmälle, jotta Vihdistä koskaan voi tulla
oikeasti haluttu paikka asua ja yrittää. Tällä on kauaskantoiset vaikutukset kunnan talouteen.
Vihdin pirtti tulisi ehdottomasti säilyttää, tilalle on kysyntää ja myöhemmin vastaavanlaisen
ostaminen/vuokraaminen tulisi erittäin kalliiksi.
Jälleen nappikauppaa.
Tonteista onko oikean hintaiset
Tonttien hinnat alas, vuokrauskin ihan ok, mutta jos halutaan veronmaksajia ja muuttoa kuntaan
kalliit tontit verrattuna kehyskuntiin vievät uudet asukkaat. Tiet huonossa kunnossa, onko varaa
pitkällä tähtäimellä pienentää korjausavustuksia?
Yksityisteiden avustuksista saatava säästö on pieni. Onko säästön haittavaikutukset saatavan
säästön arvoiset?
Kaavoitus toimittava HYVIN jotta tontteja saa. Turhista kiinteistö luovuttava vaikka purkamalla,
samoin kun vuokrakiinteistöt - oma terve talo aina prempi (pätee myös ostopalveluihin, omalla
tuotannolla tehokaampi). Tehtävä myös huokuttimia kuten kevyen liikenteen/lenkkeily väylät
ympäri kuntaa
Vihdissä Nummelan alueella vähän tontteja kunnalla myynnissä(kalliita ja syrjässä) Enemmän
tontteja ja pienempään hintaan myyntiin, jo saataisiin uusia veronmaksajia Nummelaan. Ja
Nummelan alue kasvuun. Myös rivitalotontteja Nummelaan.
- yksityisteiden avustuksia ei kannata pienentää 20%:lla - ne tulee poistaa kokonaan! Asun itse
avustettavan yksityistien varrella ja se muutama satanen, joka kunnalta sille tielle avustusta tulee,
voidaan kokonaan lopettaa. Säästyy myös työtä, kun ei tarvitse koko avustusprosessia pyörittää!
Kaikilla yksityisteiden varrella asuvilla on varaa maksaa se muutama kymppi lisää vuodessa, joka
avustustoiminnan lakkauttamisesta seuraa.
- sama koskee perusparannusavustuksia. Niistä tulee kokonaan luopua. Tien käyttäjät maksakoot
omien teidensä kustannukset!
Vihdin pirttiin tulee panostaa matkailuliiketoimintana jotta pirtin käyttöastetta ja tuloja saadaan
lisättyä. Pirtin majoitustilojen tulisi olla varattavissa esim. Booking.comin tai Airbnb:n kautta.
Pirtti on huono kuntoinen, vaatii ison remontin. Sähkölämmitys tulee kalliiksi. Vesilaitos yhtiöksi,
jees. Sitähän minä koitin esittää jo vuosia sitten. Hyvän kun edes nyt asian hokasitte.
Yksityistieavustukset ovat jo nyt pieniä, eiköhän lopeteta kokonaan. Avustusten maksatukset jne.
vievät Jari Hakalalta työpanosta ja sekin maksaa. Kompensoidaan avustukset jotenkin muuten.
Pannan vaikka tiekahdu kunnan piikkiin säännöllisin väliajoin lanaushommiin.
yhtiöittäminen nostaa kuntalaisten maksuja
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12. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV
11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 miljoonaa euron edestä.
Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 70 tuhannen euron
edestä.
Vastaajien määrä: 335

Ympäristötarkastajan määräaikaisen
tehtävän lopettaminen. Vaikutusarvio 50
000 €.
Ympäristönsuojeluavustuksen
vähentäminen (45 000 € -> 25 000 €).
Vaikutusarvio 20 000 €.

Jatkoon

En osaa
sanoa

Ei
jatkoon

58,81%

17,01%

24,18%

1,65

1

58,81%

17,31%

23,88%

1,65

1
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13. Mikäli et kannata jonkin toimenpiteen toteuttamista, millä vaihtoehtoisella
toimenpiteellä korvaisit sen? Talouden kehityssuunnan kääntäminen on
välttämätöntä, jotta Vihdin kunta täyttää Kuntalain (110§ ja 118§) asettamat
talouden velvoitteet.
Vastaajien määrä: 27

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Pitäisi hakea korvauksia ympäristön turmelemisesta, vaikka sitten oikeudessa - nyt yhteiskunta
maksaa puhdistukset ja siivoukset. Siihen ei auta, jos valvonta loppuu.
Aktiivisempaa valvontaa tarvitaan, ympäristön roskaajia ja romun kerääjiä Vihdissä riittää, joita
voisi sakottaa ympäristön turmelemisesta.
Toimintaa tehostamalla. Turha raportointi ja paperinpyörittely pois
Lisätään rikoksentekijöille taloudellinen sanktio
Ympäristötarkastajat kyllä tienaavat palkkansa. Avustusten leikkaus voi kääntyä
miinusmerkiseksi.
Ympäristönsuojeluavustuksen vähentäminen 3500€:oon.
Ympäristön suojeluun sekä esimerkiksi hiilineutraalisuuteen yms vihreisiin arvoihin sijoittaminen
kantaa yhtälailla takaisin kun sivistykseen sijoittaminen. Säästöt näkyvät muutaman vuoden
viiveellä erinnäisinä tuottoina.
käsittääkseni ympäristöpalveluissa on liian pitkät käsitelyajat henkilöstöresurssien vuoksi
Tekevät tärkeää työtä lait ja asetukset määrittää
Ympäristöpuoli pidettävä toimintakykyisenä tärkeä yksikkö kunnassa,
Avustukset pieniä ,kun poisteta jää rahat palkka kuluihin
Ympäristön tai luonnon kustannuksella ei kannata käännellä..
Vihdin luonto on arvokas ja ainutlaatuinen. Sitä pitää suojella ja sen avulla houkutella uusia
kävijöitä.
Ympäristön suojelu toimintaan varmasti voisi tehostaa monella tavoin, valvonnan tehostaminen
voisi tuoda lisätuloja, mikäli lainsäädäntö sallii ympäristölupiin liittyvät maksut.
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Ympäristö on yhteinen rikkautemme Vihdissä. Ihmiset ja yritykset ovat todella välinpitämättömiä,
eivätkä välitä ynpäristöarvoista tuon taivaallista. Ohjausta oikenlaiseen ympäristökuntaan ja siinä
toimimiseen tarvitaan, säännöllisiä tarkastuksia ja siihe n tarvitaan käsiä.
Avustuksella taas edistetään esim kansalaisjärjestöjen työtä mm.luonnon suojelussa,
tiedotuksessa ja kasvatuksessa.Kuka sitä asiaa muuten hoitaa. Näpit irti kansalaisjöärjestöjen
avustuksista .
Ympäristöpalveluissa on jo nyt resurssivajetta. Asioiden hoitaminen pitkittyy entisestään j tuo
lisäkustannuksia. Nykyisten työntekijöiden jaksaminen ei kestä. Vihdin kunnan
asiantuntijatehtävissä olevien työntekijöiden vaihtuvuus on rekryilmoitusten perusteella todella
suurta ja kierto on nopeaa. Lienee myös kallista kunnalle.
Tehkää yhteistyötä kuntarajojen yli tarkatusasioissa.
Ympäristönsuojelun tarkastajan virka: kirkastetaan tehtävän sisältö niin että työaika on 2-3 pv/vko.
Kannattais varmaa lopettaa kokonaan nämä avustukset.
Ympäristönsuojelu avustus voidaan lopettaa kokonaan.
Kuntalaisten pitää päästä uimahalliin ja
Kunnan kehonhuolto ryhmiin liikuntapalveluiden hyvät ohjaajat osaavat asiansa. Työelämä
stressaa kaikkia, meidän pitää pitää huolta itsestämme. Kaikilla ei ole varaa yksityisten yritysten
palveluihin.
Ympäristönsuojelusta ei tässä kohdin kannata tinkiä. Summa on pieni, vaikutukset voivat
kuitenkin olla merkittävät. Talouden kehityssuunnan kääntämiseksi Vihdille on elintärkeää saada
lisää asukkaita ja yrityksiä. Hidastaisiko ympäristötarkastajan tehtävän lopettaminen luvattoman
hitaiksi moitittuja lupaprosesseja entisestään? (Koska en tiedä, vastasin eos.) Merkittävä vaikutus
talouteen olisi jo yrittäjämyönteisellä asenteella kunnassa. Samoin tietenkin asukasmyönteisellä riippumatta siitä, asuuko kuntalainen kylässä vai taajamassa - ja työntekijämyönteisellä. Vihdin
kunnan hienon strategian ("kunta on mahdollistaja" jne.) toteuttaminen käytännössä toisi jo
itsessään positiivista virettä, joka saisi talouden kääntymään nousuun. Ei leikata ja kuihduteta
kuntaamme henkihieveriin! Lopuksi: jos muu ei auta, korotetaan kuntaveroa esim. 0,25 - se on
loppujen lopuksi pienempi paha kuin tärkeistä palveluista leikkaaminen.
Ympäristönsuojelu vaikuttaa pitkällä tähtäimellä laajasti (maapallo). Tästä ei pidä karsia vaan
kannustaa asukkaita pitämään huolta ympäristöstään. Tarkastajan kannattaisi tämä mielessä
pitäen tarkastaa luvattomia ruoppauksia ja maansiirtotoimenpiteitä ja puuttua niihin (vrt.
Komilammen tapaus Vihtijärvellä - mitä on tehty?) herkästi ja ripeästi.
Kestäväkehitys - ja ympäristöarvot ovat tätä päivää., jos jää vapaaehtoiseksi niin kuinkassitten
käykään
Kovemmat verot esim. asuinyhtiöille joissa ei kierrätetä niin laajasti kuin on mahdollista

14. Seuraavaksi kartoitetaan ehdotusluonnoksen eri keinojen vaikutuksia
sinulle ja/tai perheellesi. Valitse kunkin toimenpiteen kohdalla sopivin
vaihtoehto.
Vastaajien määrä: 334

Palvelulupauksen uudelleen
tarkistaminen toteutuneiden
käyttöasteiden mukaan.

Ei
Vähän
Paljon
Keskiarvo Mediaani
vaikutusta vaikutusta vaikutusta
42,42%

45,46%

12,12%

1,7

2
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Tarkoituksena kehittää
toimivampia runkoyhteyksien
Vihdin kunnan sisälle.
Kokouskustannusten
määräaikainen vähentäminen 20 %.
Seudullisen yhteistyön
kehittäminen asiakaspalvelussa:
Kehitetään sähköistä asiointia
seudullisessa yhteistyössä ja
selvitetään mahdollisuus
yhteisen henkilöstön
hyödyntämiseen.
Työllisyystoiminnan
tehostaminen.
Konserniyhteisöihin liittyvät
pääoma- ja osinkojärjestelyt.
Henkilöstön
merkkipäivämuistamisten ja
pitkien palvelussuhteiden
huomioimisen määräaikainen
vähennys 20 %.
Tietohallintokyselyiden
lopettaminen.
Länsi-Uudenmaan
tietohallintoyhteistyön
irtisanominen.
Perusturvakuntayhtymä
Karviaisen toiminnan
tehostaminen (kustannuksien
saaminen vastaamaan
tarvevakioituja kustannuksia).
Yleisen kiinteistöveroprosentin
nostaminen 0,95 % -> 1,3 %,
vakituinen asuinrakennus 0,45 %
-> 0,55 %.
Investointitason leikkauksien
vaikutukset poistoihin (KH
18.5.20 -> 6 miljoonaa euroa).
Elinkeinotoiminnan uudelleen
organisointi.
Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt.
Elinkeino- ja markkinointibudjetin
pienentäminen.
Luovutaan Vanjärven päiväkodin
tiloista syksyllä 2021.
Luovutaan varhaiskasvatuksessa
loma-aikojen asiakasmaksujen
hyvityksistä (lakisääteisen tason
ylittävistä).

73,27%

20,42%

6,31%

1,33

1

41,39%

44,11%

14,5%

1,73

2

58,73%

24,7%

16,57%

1,58

1

76,67%

18,18%

5,15%

1,28

1

78,31%

17,17%

4,52%

1,26

1

75,76%

21,82%

2,42%

1,27

1

73,56%

23,1%

3,34%

1,3

1

21,32%

45,95%

32,73%

2,11

2

12,28%

28,44%

59,28%

2,47

3

55,18%

35,98%

8,84%

1,54

1

59,82%

32,51%

7,67%

1,48

1

71,82%

21,82%

6,36%

1,35

1

64,85%

27,57%

7,58%

1,43

1

71,13%

8,81%

20,06%

1,49

1

65,65%

15,2%

19,15%

1,53

1
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Vihtijärven koulun
lakkauttaminen 1.8.2021.
Kuljetusperiaatteiden
muuttaminen (kuljetusrajan
nostaminen lakisääteiseen 5
km).
Ryhmäkokojen muuttaminen
yleisopetuksessa 24
oppilaaseen.
Nuorisopalvelujen klubin
vuokrasopimuksen irtisanominen
ja toiminnan siirtäminen toisiin
tiloihin.
Nuorisopalvelujen yleis- ja
kohdeavustukset
palautetaan vuoden 2018 tasolle
(40 000 € -> 30 000 €).
Kirjasto tehostaa
kirjastoasiakkaille kertyneiden
maksujen maksamista.
Kirjastovirkailijan toimen
täyttämättä jättäminen.
Kirjastoautotoiminnan
lakkauttaminen. Lisäksi uusi
kirjastoauto jää hankkimatta.
Liikuntapalveluiden taksojen
korotus ja uusia palveluita.
Päällekkäisten liikunta- ja
kulttuuripalveluiden vuokraavustusten poistaminen.
Seuroille on tarjottu yleisiä
hintoja halvempi tilavuokra.
Avustusmäärärahat palautetaan
vuoden 2019 tasoon (207 000 € > 177 000 €).
Vihdin pirtistä luopuminen.
Yhtiöitetään vesilaitos kunnan
kokonaan omistamaksi
osakeyhtiöksi.
Ateria- ja puhdistuspalveluiden
toiminnan tehostaminen.
Yksityistieavustusten
pienentäminen 20 %
(talousarviossa varauduttu 120
000 euron määrärahalla).
Yksityisteiden
perusparannusavustusten
pienentäminen 20 %
(talousarviossa varauduttu 30
000 euron määrärahalla).

67,78%

12,46%

19,76%

1,52

1

58,79%

19,09%

22,12%

1,63

1

39,39%

27,58%

33,03%

1,94

2

63,75%

27,19%

9,06%

1,45

1

60,91%

27,88%

11,21%

1,5

1

65,35%

28,57%

6,08%

1,41

1

63,53%

28,57%

7,9%

1,44

1

59,27%

19,15%

21,58%

1,62

1

40,3%

44,85%

14,85%

1,75

2

56,4%

31,1%

12,5%

1,56

1

62,27%

29,75%

7,98%

1,46

1

73,55%

19,76%

6,69%

1,33

1

55,32%

25,53%

19,15%

1,64

1

60,55%

29,66%

9,79%

1,49

1

52,42%

30%

17,58%

1,65

1

50,91%

31,82%

17,27%

1,66

1
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Kunnallistekniikan palvelutason
muutokset.
Mittaustoimen
henkilöstöjärjestelyt.
Puumyyntitulojen
metsänhoitosuunnitelmaan
pohjautuva kertaluonteinen
lisäys.
Omakotitonteissa
vuokrausmahdollisuuden
lisääminen.
Ympäristötarkastajan
määräaikaisen tehtävän
lopettaminen.
Ympäristönsuojeluavustuksen
vähentäminen (45 000 € -> 25
000 €).
Liittyminen Turun tunnin junan
hankeyhtiöön.
Atk-investoinnit.

56,84%

32,83%

10,33%

1,53

1

82,26%

14,68%

3,06%

1,21

1

75%

17,38%

7,62%

1,33

1

76,9%

15,5%

7,6%

1,31

1

74,39%

18,29%

7,32%

1,33

1

62,61%

26,75%

10,64%

1,48

1

47,27%

26,67%

26,06%

1,79

2

69,91%

22,19%

7,9%

1,38

1

63,3%

18,96%

17,74%

1,54

1

32,62%

43,9%

23,48%

1,91

2

52,28%

27,05%

20,67%

1,68

1

Nummelan terveyskeskus.
Kiinteistöjen suunnitelmalliset
pienkorjaukset.
Kunnantalon remontointi.

18,79%

40,6%

40,61%

2,22

2

45,99%

40,74%

13,27%

1,67

2

81,04%

15,6%

3,36%

1,22

1

Vihdin veden investoinnit.
Aterian ja puhdistuksen
irtaimiston hankinta.

53,96%

28,36%

17,68%

1,64

1

64%

26,46%

9,54%

1,46

1

Kirjastoauton hankinta.
Kunnallistekniikan ja liikuntaalueiden rakentaminen.
Kirkonkylän paloasema.

15. Mitä muuta palautetta tai kommenttia haluaisit antaa Vihdin kunnan
talouden tasapainotukseen liittyen?
Vastaajien määrä: 123

Vastaukset – otos avoimista vastauksista
Puhdistus ja ateriapalvelut voisi kilpailuttaa ulkopuoliselle toimijalle, tulisi suuret säästöt siinä, toki
niin että työntekijät saisivat mahdollisuuden siirtyä vanhoina työntekijöinä mukaan
Haalikaa yritykset tänne niin saatte myös veroja maksavia ihmisiä. Koittakaa tajuta että tämän
kunnan maan todellinen arvo alle kymmenen kertaa se mitä te tavoittelette ennen konkurssiin
menoa.
Vihtijärven koulu säilytettävä, lasten koulumatkan pituus ei voi olla 5 km ilman kuljetusta.
On kyllä hankala tilanne.
Itse olen onnelinen että minulla on vielä työpaikka täällä hetkellä, mutta katsotaan kuinka kauan.
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Tsemppiä kaikille.
Valitettavasti säästöt kohdistuu valtaosin Pohjois-Vihdin palveluihin, sekä lapsiin/nuoriin. En voi
kannattaa.
Jos vielä löytyy myytävää kiinteistöomaisuutta, niin sekin puoli kannattaa selvittää.
Palvelujen karsimisella on kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa (alueellista vetovoimaa
ja kilpailukykyä) heikentäviä vaikutuksia. Leikkausten rinnalla pitäisi vahvasti keskittyä
kehittämään Vihdin alueellista vetovoimaa lisääviä palveluja, jotka toisivat uusia asukkaita ja
asukkaiden kautta yrityksiä..eli tuloja. On vanhanaikaista ajattelua, että pelkästään yritysalueita
kaavoittamalla ja tontteja markkinoimalla kuntaan houkuteltaisiin yrittäjiä. Enemmän luovaa otetta
palveluarsenaaliin ja palveluiden markkinointiin. Tämän hetken Suomen yritysmaailman
suurimmat menestyjät ja veronmaksajat ovat korkean teknologian, ohjelmisto- ja luovien alojen
yrityksiä, joita ei varastohallit juuri kiinnosta. Mitä Vihdillä on tarjottavana nuorille, korkeasti
koulutetuille asukkaille ja potentiaalisille yritysmaailman menestyjille?
Maa-alueiden ostojen väliaikainen keskeytys useaksi vuodeksi
Yritysten houkuttelu kuntaan, lisää verotuloja monia kanavia pitkin. Kunnan vastuu hankinnoissa
kokonaisuutena. Jos säästämme ostamalla esim. Oman lähialueen tai kunnan ulkopuolelta, kunta
menettää mahdollisesti verotuloja moninkertaisesti hankinnasta johtuvien seurauksien vuoksi.
Säästö voi osoittautua kokonaisuutta tarkastellessa miinus merkkiseksi. Taloudellista
kokonaisuutta ja seurauksia ei taida kukaan kunnassa todella hahmottaa.
Pohtikaa miten saadaan verotuloja ja tehdään kunnasta houkutteleva niille, jotka tuottavat
enemmän kuin kuluttavat. Rantatonttien kaavoitusta yms
Perhekohtaisen vaikutuksen kysyminen on aivan epärelevanttia, jollei sillä sitten haluta painottaa
”sopivia” vastauksia niin että tulokset on mieleisiä??
Kunnan organisaation nykyistä kokoa ja tarpeellista kokoa voisi tarkastella, löytyykö siitä
tehostamisen varaa. Perinteisesti kunnan palkkalistoilla on vähemmän toimeliasta sakkia kuin
yksityisellä sektorilla. Osan tehtävistä voisi hankkia ostopalveluina ulkopuolisilta konsulteilta aina
tarpeen niin vaatiessa.
Kunnan infraa - mm. Vesilaitos - ei saa ainakaan myydä yhtiöittämisen jälkeen kunnan
ulkopuolelle. Käy niinkuin Carunan kanssa, että kansalaiset maksavat nyt ulkomaiseen
omistukseen päätyneelle yritykselle moninkertaisesti siirto- ja perusmaksun, vaikka ostaa itse
energian muualta eikä irti pääse tästä monopolista. Caruna käyttää Suomen infraa eikä taida
edellenkään veroja maksella Suomeen kikkailee vain konserniveloilla Kansa on veroina nämä
kunnan infrat maksanut, niin niistä pidettävä kiinni. Muuten tulee kalliksi.
Kiinteistöveron korotusta ei pidä puoltaa, asumiskustannukset ovat jo muutenkin iso erä
suomalaisen tuloista, ettei enää pidä verotuksella asioita pahentaa. Monella on muutenkin
koronan myötä tulot pienentyneet, lomautusten ja yritysten oltua suljettuna, niin ei pidä ajaa
ihmisiä ahdinkoon - tukia saa sitten kunta maksaa, kun ei tulot riitä?
Kyllä kyläkoulut pitää ylläpitää, että on edes nämä palvelut kylässä ja pitämään kylissä ihmisiä,
veronmaksajia ei ole kohta ollenkaan, kun ei ole mitään palveluja, työikäiset muuttavat pois ja
kylät tyhjenee. 5 km matka kouluun pimeässä on vaarallinen, jos pientareella pitää kulkea, kun ei
ole jalkakäytäviä - jos koulukyydeistäkin säästetään kylissä ja taajamien ulkopuolella.
Jos nyt ymmärtäisitte katsoa kokonaisvaltaisesti Vihtijärven koulun tilannetta ja kylän olosuhteita.
Jos/kun kunta on lähes konkurssissa, on pakolaisten vastaanotto nyt ainakin lopetattava. Ei voi
olla mahdollista, että on muka varaa palvella muita, mutta ei vihtiläisiä.
Kaavoitus kuntoon! Ei ainoastaan Nummelaan.
Poikkeusluvat. Olemme elävä esimerkki, joka katselee tonttia naapurikunnasta, koska täältä
tonttia ei löydy. Oma tontti on 500m päässä taajamasta, mutta haja-asutusaluetta
(kunnallistekniikka tontilla) Nyt rak.oikeus käytetty, mutta tontissa n. 1560m2 hukkaneliötä (tällä
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hetkellä joutomaana/niittynä). Vaaditaan 2000m2 tontti, jotta voisi hakea rak.lupaa. Kouluun
matkaa 800m, joten ei vaadi koulukyytiä.
Uskaltakaa muuttaa Vihti maatalouskunnasta palveluja tuottavaksi kunnaksi, hankkikaa tänne
yrityksiä, jotka maksavat veroja kuntaan ja tuovat samalla tänne työpaikkoja!
Pelkillä säästölistoilla ei kohta enää ole Vihtiä vai onko tavoite yhdistyä Espooseen?
Kysyy entinen Espoolainen nykyinen Vihdin haja- asutuslainen, jolle Vihdin luonto ja väljä
asumismuoto olivat avain asia aikoinaan uutta asuinaluetta etsiessä.
Koulumatkat ovat jo nyt monille todella vaarallisia ja pelottavia. Ei enempää kärsimystä.
Jos investointeja lykätään, pitää niitä lykätä laajalla rintamalla, siis koko Vihdissä. Nummelan uusi
koulukeskus täytyy rakentaa myöhemmin, eikä siellä saa olla tyhjää tilaa. Sen voisi rakentaa
esim. moduleina, eli suurennetaan, jos tarve vaatii myöhemmin.
Kiinteistövero alas.
- liikaa päälliköitä, johtajia, asiantuntijoita ja koordinaattoreilla kunnalla, palkkakustannukset sen
mukaiset
- liikaa päällekkäisyyksiä viroissa
- kenttätyötä tulee kehittää, ylläpitää ja pitää voimassa
Luovutaan kaiken "luksuksen" hankkimisesta. Uudet autot, huonekalut, astiat, puhelimet,
tietokoneet, ohjelmat, retket ja vierailut. .Luovutaan matkakorvausten maksamisesta.
Toiminnan tehostaminen ei toteudu juustohöyläämällä. Palveluiden mittaaminen (Tulosten
mittaaminen ensin, per palveluprosessi, jonka jälkeen voidaan arvioida kehittämistarve ja sitä
myötä säästöt)., automatisointi, sähköistäminen (digitalisaatio). Vaatii investointeja, mutta johtaa
merkittävään käsityön vähenemiseen. Tällä hetkellä kunnassa asiointi on 90-luvun tasoa.
Palveluiden digitalisaatio johtaa työvoimatarpeen vähenemiseen, joko eläköitymisen kautta tai
sitten irtisanomisten kautta. Tämä on ainoa tapa.
Tunnin juna on kriittinen koko Vihdille. Mitä nopeammin se tulee, sitä nopeammin saamme uusia
asukkaita. Mikäli tunnin junan hankeyhtiöstä pois jättäytyminen viivästyttää hanketta niin sitä ei
missään nimessä tule tehdä. Joskus vain pitää katsoa pidemmälle kuin parin vuoden päähän.
Kunnan kehittämisen suunta pitää merkittävästi muuttaa siten että kuntalaisten määrän
kasvattaminen on todellinen tavoite. Ei vain Nummelaan vaan laajemmin kaikkiin taajamiin. Tällä
hetkellä tulokset ovat todella heikolla tasolla jos tarkastellaan kunnan sijaintia. Edellä kuvattu
pääosan vuotta pimeään säkkiin ajaminen ei houkuta ihmisiä muuttamaan kuntaan jossa ei
Nummelaa lukuunottamatta ole edes kohtuullista julkista liikennettä. Taajamien palvelut ovat
kohtuullisella tasolla mutta sinne ei vaivattomasti pääse eikä sieltä pääse laajojen palveluiden
äärelle
Tunnin juna on älytön hanke, ja siihen osallistuminen aivan järjetöntä. Varsinkin tässä
nykytilantessa. Hankeyhtiöön osallistumisesta luopuminen tulee olla kunnan säästölistoilla
ensimmäinen askel.
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