
KOTI LÄHELLÄ 
KAIKKEA

Kuntastrategia 2022-2025



NUUKSION JA KATTAVIEN 
PALVELUIDEN ÄÄRELTÄ
20 MINUUTTIA ESPOOSEEN 
40 MINUUTTIA HELSINKIIN 



Teknologian nopea kehittyminen muuttaa tapaamme asua, 
elää ja tehdä töitä. Etäisyyksien merkitys on vähentynyt 

ja vapaa-ajan merkitys korostunut.

TEKNOLOGIA TUO MUUTOSTA



Voimme nauttia pääkaupunkiseudun palveluista ja tavata työkavereita 
sekä yhteistyökumppaneita jumiutumatta ruuhkiin. Teknologia on 

kutistanut maailmaa, ja Vihti on entistä lähempänä muita.

Vihdissä on koti siellä missä elät –
koti, josta voit saavuttaa kaiken oleellisen.

KOTI LÄHELLÄ KAIKKEA



Tuore kuntastrategia on ohjenuoramme seuraavalle 
nelivuotiskaudelle, jonka aikana rakennamme kunnastamme 

hyvinvoivan yhteisön pääkaupunkiseudun kupeeseen -
houkuttelevan ja helposti saavutettavan.

HYVINVOIVA TULEVAISUUS



Kuntamme on kasvava pääkaupunkiseudun kehyskunta, joka 
toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi - kaipasipa uusi tulija 

taajamaan palveluiden äärelle tai maaseudun rauhaan. 

Alueella toimivat yritykset ovat kuntamme keskeinen 
menestystekijä. Suunnittelemme yritysalueet yritysten tarpeisiin 

ja tarjoamme elinkeinopalvelut asiakaslähtöisesti 
”yhden luukun” periaatteella.

HOUKUTTELEVA KUNTA



Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa, kuntien merkittävin 
palvelu on edelleen varhaiskasvatus ja opetus. Yhdessä yritysten 
ja kolmannen sektorin kanssa luomme edellytykset hyvinvoinnille 

ja turvatulle elämälle vauvasta vaariin. 

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on mutkatonta. 

HYVINVOINTIALUE



Vihdissä on helppo liikkua, 
Vihtiin on helppo tulla ja Vihdistä on 

vaivatonta matkustaa muualle. 

Hyvät yhteydet ovat 
elinvoimaisuutemme perusedellytys. 
Toimivat kulkuyhteydet ja laadukkaat 

tietoliikenneyhteydet ovat arjen 
sujuvuutta kodin, työpaikan, vapaa-ajan 

ja erilaisten palveluiden välillä. 

Ne mahdollistavat meille 
paikkariippumattoman asumisen, 

työnteon ja opiskelun.

HYVÄT KULKUYHTEYDET



TERVETULOA KOTIIN!



MISSIOMME VISIOMME
Vihti on koti ihmisille, yrityksille 

ja aktiiviselle elämälle.
Kasvava Vihti on Helsingin seudun 

saavutettavuuden edelläkävijä.



1. PALVELUHENKISYYS

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.

Toimimme yhteisöllisyyden 
alustana ja koko kunnan 
kehityksen mahdollistajana. 

Kanavoimme ja 
mahdollistamme erilaisten 
aktiivisten ryhmien 
toimintaa kuntamme 
kehittämiseksi. Edistämme 
yhteistä hyvää kunnan, 
kuntalaisten ja kolmannen 
sektorin yhteistyönä.

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.

Kunnan työntekijät ja 
luottamushenkilöt ovat 
Vihdin kunnalla töissä 
kuntalaisia ja paikallisia 
yrityksiä varten.

Olemme helposti 
lähestyttäviä ja tartumme 
ripeästi toimeen.

Tarjoamme laadukkaita 
palveluita hyvällä 
asenteella.

2. VASTUULLISUUS 3. YHTEISÖLLISYYS 4. ROHKEUS



ROHKEASTI ASKELEEN 
EDELLÄ TULEVAAN

– TEOILLA KONKRETIAA



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

Tuemme lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla 
laadukkaat koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut 
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 aktiiviseen 
elämäntapaan sekä terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimiseen. Monipuoliset taide- ja kulttuuripalvelut 
tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten 
hyvinvointia. 

HYVINVOIVAT
VIHTILÄISET 



HYVINVOIVAT
VIHTILÄISET 

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Tyytyväisyyden 
lisääntyminen 
asuinkuntaan

Kuntabarometri 3,41 (2021)
vertailukuntien 
keskiarvo 3,61 (2021)

Yli vertailukuntien 
keskiarvon 
(3,61 vuonna 
2021)

Lapsiystävällinen 
kunta -
tunnustuksen 
saaminen

Unicef - Tunnustuksen 
saaminen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen 
(TEA-viisari)

TEA-viisari 60 (2021)
Koko maa 68 (2021)

Yli 70

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen 
(HYTE-kerroin)

Kuntien HYTE-
kerroin

69 (2021)
Koko maa 57,55 (2021)
Korkein tulos 77 (2021)

Yli 75



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.

VASTUULLINEN 
TALOUDENPITO



VASTUULLINEN 
TALOUDENPITO

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Konsernin 
kumulatiivinen 
ylijäämä lisääntyy

Tilinpäätös 954 € / asukas 
(2021)

Vähintään 
1000 € / asukas 

Investointien 
omarahoitus pysyy 
vahvana strategia-
kaudella 
(Vuosikate / 
Investointien 
omahankintameno)

Tilinpäätös 69,44 % 
(2018-2021)

Yli 70 % koko 
strategiakaudella

Konsernin 
lainakanta kasvaa 
hallitusti

Tilinpäätös 4280 € / asukas 
(2021)

Alle 4500 € / 
asukas

Kuntaverotuksen 
taso ei kasva

Tilinpäätös 20,50 
(2022)

7,86 tai alle*

*) Huomioiden soteuudistuksen muutokset kuntaverotukseen



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. 

Toivotamme uudet asukkaat tervetulleeksi niin 
taajaman palveluiden äärelle kuin maaseudun 
rauhaan. Kaavoitamme uusia asuinalueita taajamiin 
ja kylien rakentamista helpotetaan. 

Teemme tehokkaita ratkaisuja asuntotuotannossa ja 
maankäytössä, kaavoittaen koteja kaikille. Lisäksi 
helpotamme hajarakentamista purkamalla 
lainsäädännön ylittävää sääntelyä.

HELSINGIN
SEUDUN 

KASVUKUNTA



HELSINGIN
SEUDUN 

KASVUKUNTA

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Asukasluku kasvaa Tilastokeskus 29 241 (31.12.2021) Vähintään 
30 000 (2025)

Kuntien välinen 
nettomuutto on 
positiivinen 
strategiakaudella

Tilastokeskus -51 asukasta 
(2018-2021) 

Vähintään 
+30 asukasta / 
vuosi



Vihti on yritysystävällisyyden esimerkkikunta. 

Yrityspalvelumme 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 sekä nykyisille että toimintaansa 
laajentaville tai uusille perustettaville yrityksille.

KOTI
YRITYSELÄMÄLLE



KOTI
YRITYSELÄMÄLLE

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Työpaikkojen 
lukumäärä kasvaa

Tilastokeskus 8141 (2019) Yli 8350

Yrittäjien 
tyytyväisyys 
lisääntyy

Yrittäjien 
kuntabarometri

2,80 (2020), 
koko maan ka 2020 
oli 2,97

Yli 3,5



Kunnan vahvojen, strategian mukaisten 
peruspalveluiden ja hyvinvoivan yhteisön 
kulmakivenä on osaava, hyvinvoiva ja arvostettu 
henkilöstö, joka tuntee työnsä merkityksellisyyden 
kuntalaisille. Henkilöstötyötä tuetaan arvo- ja 
strategialähtöisellä johtamisella. 

Edistämme myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä 
kunnassa. Kehitämme toimintaamme jatkuvan 
parantamisen periaatteella.

HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ



HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Työhyvinvointi 
paranee

Työhyvinvointikysely 
2022, 
2024 (asteikko 1-4)
Sosiaalisen pääoman 
mittaus 2023, 
2025 (asteikko 1-5)

3, 42 (2020)

4,06 (2021)

yli 3,5

yli 4,2

Psyykkisistä 
syistä johtuvat 
sairauspoissaolot 
vähenevät

Henkilöstöraportti 4326 
päivää / vuosi 
(2021)

Alle 3000 
päivää / vuosi

Lähtövaihtuvuus 
pienenee (ilman 
eläköitymislukuja)

Henkilöstöraportti 10,2 % (2021) Alle 7,5 %



DIGITALISAATIO

Hyödynnämme digitalisaation luomia 
mahdollisuuksia palveluissamme. 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.



DIGITALISAATIO

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Tyytyväisyys 
kunnan alueella 
oleviin 
verkkoyhteyksiin

Kuntabarometri - 80 % (tavoitetaso 
tarkistetaan lähtötaso-
kartoituksen jälkeen)

Tyytyväisyys 
kunnan sähköisiin 
palveluihin

Kuntabarometri - 80 % (tavoitetaso 
tarkistetaan lähtötaso-
kartoituksen jälkeen)



ILMASTO- JA 
YMPÄRISTÖTYÖ

Haluamme turvata nykyisille ja tuleville vihtiläisille hyvät 
elämisen mahdollisuudet. Näemme ilmastotyön kunnan 
kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Vihdin sisäistä 
ilmastotyötä toteutetaan läpileikkaavasti 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. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta 
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme 
maatalouden vihreää siirtymää.



ILMASTO- JA 
YMPÄRISTÖTYÖ

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Hiilidioksidi-
päästöt 
vähenevät

CO2-raportti 4,9 t CO2-ekv / asukas 
(2020), 
kestäväksi arvioitu taso 
2,5 t CO2-ekv/asukas 
(2035)

4,1 t CO2-ekv / 
asukas 



Etsimme liikkumiseen ympäristöystävällisempiä 
tapoja ja helpotamme liikkumista Vihdissä, Vihdistä 
ja Vihtiin. Olemme etujoukoissa kokeilemassa 
liikennemuotoja, jotka innostavat älykkääseen 
liikkumiseen. 

Tulevalla strategiakaudella parannamme kunnan 
kevyen liikenteen verkostoa. Tunnin junalla ja 
lähiliikenteen kehittämisellä on vahva rooli 
päästövähennystavoitteiden sekä saavutettavuuden 
toteutumiseen. 

Nummelan lentokenttä on tulevaisuudessa 
edelläkävijä sähköisen ja miehittämättömän 
ilmaliikenteen kehittämisessä.

LIIKKUMINEN



LIIKKUMINEN

TAVOITE MITTARI / LÄHDE LÄHTÖTASO TAVOITETASO

Kevyenliikenteen 
verkoston kasvu

Väylien pituus (m) Uusia toteuttamattomia 
jalankulun ja pyöräilyn 
maantieverkon 
kehittämistarpeita 
tunnistettu 55 181 metriä

Uusia väyliä 
20 000 metriä

Tyytyväisyys 
julkiseen 
liikenteeseen

Kuntabarometri 1,98 (2021),
Vertailukuntien ka 2,98 
(2021)

Yli 3

Tyytyväisyys  
liikenneolo-
suhteisiin 
jalankulkijan 
kannalta

Kuntabarometri 3,40 (2021)
Vertailukuntien ka 3,84 
(2021)

Yli 3,84

Tyytyväisyys  
liikenneolo-
suhteisiin 
pyöräilijän 
kannalta

Kuntabarometri 3,21 (2021)
Vertailukuntien ka 3,7 
(2021)

Yli 3,7



Uusi strategiamme on valmisteltu yhdessä kuntalaisten, henkilökunnan ja 
luottamushenkilöiden kanssa. Työn pohjana on käytetty edellistä 

kuntastrategiaa, elinkeinostrategiaa 2021-2025, laajaa hyvinvointikertomusta 
ja -suunnitelmaa 2021-2025, järjestöstrategiaa 2021-2025 sekä Vihdin kunnan 

kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa.

Työssä on hyödynnetty muuttajatutkimusta, 
sekä henkilöstö- ja asukaskyselyiden tuloksia. 

Työtä on valmisteltu muun muassa työpajoissa ja 
kunnanvaltuuston seminaareissa.

TAUSTOITUS STRATEGIAAN



VIHTI – KOTI LÄHELLÄ KAIKKEA


