VIHTI – KOTI LÄHELLÄ KAIKKEA

40 MINUUTTIA HELSINKIIN, 20 MINUUTTIA ESPOOSEEN JA 5 MINUUTTIA NUUKSIOON
ARVOMME

1. PALVELUHENKISYYS
2. VASTUULLISUUS
3. YHTEISÖLLISYYYS
4. ROHKEUS

VISIOMME 2030

KASVAVA VIHTI ON HELSINGIN SEUDUN
SAAVUTETTAVUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ.
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TURKU

TURKU

NUUKSIO

PALLOILUHALLI

MENESTYJIEN
PUISTO

JÄÄHALLI

MISSIOMME

VIHTI ON KOTI IHMISILLE, YRITYKSILLE,
TEKEMISELLE JA TOIMINNALLE.
TAMPERE

PORI

UIMAHALLI

HANKO

ROHKEASTI ASKELEEN EDELLÄ TULEVAAN – TEOILLA KONKRETIAA
HYVINVOIVAT VIHTILÄISET

HELSINGIN SEUDUN KASVUKUNTA

HYVINVOINVA HENKILÖSTÖ

Kuntalais- ja asukaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme. Yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin
kanssa luomme edellytykset hyvinvoinnille ja turvatulle elämälle. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on
mutkatonta.

Vihti on kasvava kehyskunta, joka kytkeytyy vahvasti
Helsingin seudun kehitykseen. Turun tunnin juna on
tärkein kasvuinvestointimme. Vuoteen 2025 loppuun
mennessä Vihti on koti vähintään 30 000 ihmiselle.

Kunnan vahvojen, strategian mukaisten peruspalveluiden ja hyvinvoivan yhteisön kulmakivenä on
osaava, hyvinvoiva ja arvostettu henkilöstö, joka
tuntee työnsä merkityksellisyyden kuntalaisille. Henkilöstötyötä tuetaan sekä arvo- ja strategialähtöisellä
johtamisella. Edistämme myönteistä ilmapiiriä ja
yhteishenkeä kunnassa. Kehitämme toimintaamme
jatkuvan parantamisen periaatteella.

Panostamme lapsiperheiden hyvinvointiin tarjoamalla laadukkaat koulutus- ja varhaiskasvatusmahdollisuudet hyvinvoivissa kiinteistöissä ja luonnonläheisissä miljöissä.Uudet rakennetut koulut takaavat
nykyiselle kouluverkostolle monipuoliset ja nykyaikaiset puitteet kymmeniksi vuosiksi.
Vihti on aktiivisen ihmisen koti. Tarjoamme modernit
liikuntapaikat ja mahdollistamme liikkumisen lähiluonnossa. Kannustamme vihtiläisiä panostamaan
omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Monipuoliset
taide- ja kulttuuripalvelut tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

VASTUULLINEN TALOUDENPITO
Vastuullisella taloudenpidolla varmistamme kuntamme hyvinvoinnin perustan. Käyttötalousmenot sovitetaan talouden asettamiin raameihin, jotta verotuksemme pysyy kilpailukykyisenä. Priorisoimme
investoinnit, jotka lisäävät kuntamme saavutettavuutta ja siten kasvutavoitteemme toteutumista.

1.
PALVELUHENKISYYS
Kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat
olemassa kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä varten.
Olemme helposti lähestyttäviä ja tartumme
ripeästi toimeen. Tarjoamme laadukkaita
palveluita hyvällä asenteella.

Kunta toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi,
kaipasi uusi tulija taajamaan palveluiden äärelle tai
maaseudun rauhaan. Kunnassa kaavoitetaan uusia
asuinalueita taajamiin ja kylien rakentamista helpotetaan. Teemme tehokkaita ratkaisuja asuntotuotannossa ja maankäytössä, kaavoittaen koteja kaikille.
Lisäksi hajarakentamista helpotetaan purkamalla
lainsäädännön ylittävää sääntelyä.

KOTI YRITYSELÄMÄLLE
Vihti on yritysystävällisyyden esimerkkikunta. Yrityspalvelut ovat helposti saavutettavissa, laadukkaita
ja joustavia. Yritykset saavat kaikki tarvitsemansa
palvelut saman katon alta – oli kyseessä sitten suuryritys tai vasta aloittava start up. Kunnan yritysalueet tarjoavat toimivan ympäristön kehittymiseen
niin nykyisille kuin toimintaansa laajentaville uusille
yrityksille sekä uusille perustettaville yrityksille.

DIGITALISAATIO
Panostamme digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Edistämme nopeiden verkkoyhteyksien laajentamista kaikilla kunnan eri alueilla. Kehitämme
sähköisiä asiointipalveluja siten, että palvelut ovat
käytettävissä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena
päivänä. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa etätyöpisteiden luomiseksi kunnan
eri osiin. Kokeilemme myös kunnan toimipisteiden
käyttöä etätyöpisteinä.

ILMASTO- JA YMPÄRISTÖTYÖ
Haluamme turvata nykyisille ja tuleville vihtiläisille
hyvät elämisen mahdollisuudet. Näemme ilmastotyön kunnan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Vihdin
sisäistä ilmastotyötä toteutetaan läpileikkaavasti

2.
VASTUULLISUUS

ARVOMME

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää ja siten
kuntalaisten arvioitavissa. Teemme niin kuin
sanomme ja sanomme niin kuin teemme.
Toimintamme on taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävää.

3.
YHTEISÖLLISYYS

Vihdin kunta toimii yhteisöllisyyden alustana ja koko
kunnan kehityksen mahdollistajana. Se kanavoi ja
mahdollistaa erilaisten aktiivisten ryhmien toimintaa
kuntamme kehittämiseksi. Kuntalaisten hyvinvointia
edistetään kunnan, kuntalaisten ja kolmannen
sektorin yhteistyönä.

koko organisaatiossa. Edistämme kaikessa toiminnassamme Suomen kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista yhteistyössä asukkaiden,
kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa.
Merkittävä osa päästöistä syntyy liikenteestä, jolloin
saavutettavuuden kehittäminen on olennaista. Kehitämme julkisia liikenneyhteyksiä ja tuemme ilmastoystävällistä liikkumista.
Haluamme edistää luonnon ja ympäristön hyvinvointia sekä mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Panostamme vesistöjen kunnostamiseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Tuemme maatalouden vihreää siirtymää.

LIIKKUMINEN
Etsimme liikkumiseen ympäristöystävällisempiä tapoja ja helpotamme liikkumista Vihdissä, Vihdistä ja
Vihtiin. Olemme etujoukoissa kokeilemassa liikennemuotoja, jotka innostavat älykkääseen liikkumiseen.
Tulevalla strategiakaudella parannamme kunnan kevyenliikenteen verkostoa. Tunnin junalla ja lähiliikenteen kehittämisellä on vahva rooli päästövähennystavoitteiden sekä saavutettavuuden toteutumiseen.
Nummelan lentokenttä on tulevaisuudessa edelläkävijä sähköisen ja miehittämättömän ilmaliikenteen
kehittämisessä.

4.
ROHKEUS
Toimimme rohkeasti, luovasti ja ennakoivasti.
Uskallamme kokeilla ja onnistua, mutta myös
epäonnistua ja yrittää uudelleen. Rohkeudella
Vihdistä luodaan entistä elinvoimaisempi kunta,
joka erottuu kuntien välisessä kilpailussa
edelläkävijänä.

