ETT HEM NÄRA
TILL ALLT
Kommunstrategi 2022–2025

FRÅN NOUX OCH
OMFATTANDE TJÄNSTER
20 MINUTER TILL ESBO,
40 MINUTER TILL HELSINGFORS

TEKNOLOGIN SKAPAR ÄNDRINGAR

Den snabba teknologiutvecklingen ändrar vårt sätt att bo, leva
och arbeta. Betydelsen av avstånd har minskat och vikten av
fritid ökat.

BOLLHALL

ETT HEM NÄRA TILL ALLT

Vi kan dra nytta av tjänster i huvudstadsregionen samt träffa kollegor
och samarbetspartner utan att fastna i rusningstrafiken. Teknologin har
gjort världen mindre, och Vichtis ligger allt närmare till allt.
I Vichtis har du ett hem där du lever ditt liv – ett hem där du har nära
till allt väsentligt.

EN VÄLMÅENDE FRAMTID

Den färska kommunstrategin är vårt rättesnöre för den
kommande fyraårsperioden under vilken vi utvecklar vår
kommun till en välmående gemenskap i närheten av
huvudstadsregionen – lockande och lättillgänglig.

EN LOCKANDE KOMMUN

Vår kommun är en växande kranskommun i huvudstadsregionen
och önskar alla nya invånare välkomna – oavsett om nykomlingen
vill bosätta sig i tätorten i närheten av tjänsterna eller längtar
efter landsbygdens lugn.
De företag som verkar i området är en viktig framgångsfaktor för
vår kommun. Vi planerar företagsområdena efter företagens
behov och erbjuder näringstjänster kundorienterat enligt
samserviceprincipen.

VÄLFÄRDSOMRÅDET

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet utgör
småbarnspedagogiken och undervisningen fortfarande den
viktigaste uppgiften för kommunerna. Tillsammans med företag
och den tredje sektorn skapar vi förutsättningar för välfärd och
ett tryggt liv för såväl ung som gammal.
Samarbetet med välfärdsområdet är okomplicerat.

BRA KOMMUNIKATIONER

Det är lätt att röra sig i Vichtis, enkelt
att ta sig till Vichtis och enkelt att resa
till andra orter från Vichtis.
Bra kommunikationer är en
grundförutsättning för vår livskraft.
Fungerande kommunikationer och
högklassiga dataförbindelser skapar en
smidig vardag mellan hemmet, arbetet,
fritiden och olika tjänster.
De möjliggör ett platsoberoende liv
med boende oberoende av var arbetet
eller studierna finns.

VÄLKOMMEN HEM!

VÅR MISSION
Vichtis erbjuder ett hem för
människor, företag och ett aktivt liv.

VÅR VISION
Vichtis växer och är en föregångare
inom tillgänglighet i Helsingforsregionen.

VÅRA VÄRDEN
1. SERVICEINRIKTAT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Kommunmedarbetarna
och de förtroendevalda
arbetar i Vichtis kommun
för kommuninvånarna och
de lokala företagen.
Det är lätt att ta kontakt
med oss, och vi tar snabbt
itu med saker.
Vi erbjuder högklassiga
tjänster med en bra
attityd.

2. ANSVAR

3. GEMENSKAP

4. MOD

Vår verksamhet är öppen
och transparent och kan
därmed bedömas av
kommuninvånarna.

Vi skapar en grund för
gemenskap och möjliggör
en utveckling i hela
kommunen.

Vi agerar modigt, kreativt
och proaktivt. Vi vågar
testa och lyckas, men även
att misslyckas och försöka
igen.

Vi gör som vi säger och
säger vad vi gör.

Vi kanaliserar och möjliggör
verksamhet för olika aktiva
grupper för att utveckla vår
kommun. Vi främjar det
allmännas väl i samarbete
med kommuninvånarna och
den tredje sektorn.

Vår verksamhet är
ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar.

Genom modigt agerande
blir Vichtis en kommun
med ännu mera livskraft
och utmärker sig som en
föregångare i
konkurrensen mellan
kommunerna.

MED TILLFÖRSIKT ETT STEG
FÖRE MOT FRAMTIDEN
– KONKRETA RESULTAT
GENOM HANDLING

Kommuninvånarperspektivet präglar all vår verksamhet.
Tillsammans med företagen och den tredje sektorn skapar
vi förutsättningar för välfärd och ett tryggt liv. Samarbetet
med välfärdsområdet är okomplicerat.

VÄLMÅENDE
VICHTISBOR

Vi stödjer barnfamiljers välmående genom att erbjuda
högklassiga utbildnings- och småbarnspedagogiktjänster i
välmående fastigheter och naturnära miljöer. De nybyggda
skolorna garanterar nuvarande skolnätverket varierande
och moderna miljöer för tiotals år framåt.
Vichtis är hemkommunen för aktiva människor. Vi erbjuder
moderna idrottsplatser och motionsmöjligheter i den
omgivande naturen. Vi uppmuntrar Vichtisbor till en aktiv
livsstil samt att ta hand om sin hälsa och sitt välmående.
De mångsidiga konst- och kulturtjänsterna stödjer
kommunens livskraft och kommuninvånarnas välmående.

MÅL

VÄLMÅENDE
VICHTISBOR

INDIKATOR/KÄL
LÄ

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Ökad nöjdhet
med
hemkommunen

Kommunbarometern

3,41 (år 2021)
jämförelsekommunernas
genomsnitt 3,61 (2021)

Över jämförelsekommunernas
genomsnitt (3,61
år 2021)

Beviljande av
erkännandet
Barnvänlig
kommun

Unicef

-

Beviljande av
erkännandet

Främjande av
välfärd och hälsa
(TEAviisari)

TEAviisari

60 (2021)
Hela landet 68 (2021)

Över 70

Främjande av
välfärd och hälsa
(HYTEkoefficient)

Kommunernas
HYTE-koefficient

69 (2021)
Hela landet 57,55 (2021)
Högsta resultat 77
(2021)

Över 75

Genom ansvarsfull ekonomi säkerställer vi grunden
för välfärd i vår kommun.

ANSVARSFULL
EKONOMI

De driftsekonomiska kostnaderna anpassas till de
ekonomiska ramarna för att vår beskattning ska
fortsätta vara konkurrenskraftig.
Vi prioriterar investeringar som ökar tillgängligheten
i vår kommun och därmed förverkligandet av vårt
tillväxtmål.

MÅL

ANSVARSFULL
EKONOMI

INDIKATOR/KÄL
LÄ

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Ökning av
koncernens
kumulativa
överskott

Bokslut

954 € / invånare
(år 2021 )

Minst
1 000 € /
invånare

Fortsatt stark
självfinansiering av
investeringar under
strategiperioden
(Årsbidrag / Egen
anskaffningsutgift
för investeringar)

Bokslut

69,44 %
(2018-2021)

Över 70 % under
hela
strategiperioden

Kontrollerad ökning
av koncernens
lånebestånd

Bokslut

4 280 € / invånare
(år 2021 )

Under 4 500 € /
invånare

Den kommunala
beskattningsnivån
ska inte höjas

Bokslut

20,50
(år 2022)

7,86 eller under*

*) Med beaktande av ändringar i kommunnätverket i och med social- och hälsovårdsreformen

Vichtis är en växande ramkommun som har en stark
anknytning till utvecklingen i Helsingforsregionen.
Vår viktigaste tillväxtinvestering är Entimmeståget
till Åbo.

EN TILLVÄXTKOMMUN
I HELSINGFORSREGIONEN

I slutet av år 2025 ska Vichtis vara ett hem för minst
30 000 människor.
Vi hälsar nya invånare välkomna såväl till tätorten i
närheten av tjänster som till landsbygdens lugn. Vi
planerar nya bostadsområden i tätorter och
underlättar byggandet i byarna.
Vi skapar effektiva lösningar för
bostadsproduktionen och markanvändningen
genom att planlägga bostäder för alla. Dessutom
underlättar vi byggandet i glesbygdsområden
genom att avveckla reglering som överskrider
lagstiftningens krav.

EN TILLVÄXTKOMMUN
I HELSINGFORSREGIONEN

MÅL

INDIKATOR/KÄLL
Ä

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Ökat invånarantal

Statistikcentralen

29 241 (31.12.2021)

Minst
30 000 (2025)

Positiv
nettomigrationen
mellan
kommunerna under
strategiperioden

Statistikcentralen

-51 invånare
(2018-2021)

Minst
+30 invånare / år

Vichtis är en exemplariskt företagsvänlig kommun.

ETT HEM FÖR
NÄRINGSLIVET

Våra företagstjänster är lättillgängliga, högklassiga
och flexibla. Företagen har allt de behöver under ett
och samma tak – detta gäller både storföretag och
startup-företag. Kommunens företagsområden
erbjuder en välfungerande miljö för utveckling både
för nuvarande, expanderande och nystartade
företag.

INDIKATOR/KÄLL
Ä

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Ökat antal
arbetsplatser

Statistikcentralen

8 141 (2019)

Över 8 350

Ökad nöjdhet hos
företagarna

Företagarnas
kommunbarometer

2,80 (2020),
hela landets
genomsnitt 2020
var 2,97

Över 3,5

MÅL

ETT HEM FÖR
NÄRINGSLIVET

VÄLMÅENDE
PERSONAL

Hörnstenen för starka, strategienliga grundtjänster i
kommunen och en välmående gemenskap är
kompetenta, välmående och uppskattade
medarbetare som är medvetna om hur viktigt deras
arbete är för kommuninvånarna.
Personalarbetet stöds genom ett värde- och
strategibaserat ledarskap. Vi främjar en positiv
atmosfär och laganda i kommunen. Vi utvecklar vår
verksamhet utifrån principen om kontinuerlig
förbättring.

VÄLMÅENDE
PERSONAL

MÅL

INDIKATOR/KÄLLÄ

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Bättre arbetshälsa

Arbetshälsoenkät 2022,
2024 (skala 1–4)
Mätning av socialt
kapital 2023, 2025
(skala 1–5)

3,42 (2020)

Över 3,5

4,06 (2021)

Över 4,2

Mindre sjukfrånvaro
på grund av psykisk
ohälsa

Personalrapport

4 326
dagar/år (2021)

Under 3 000
dagar/år

Mindre
avgångsomsättning
(exkl.
pensionerade)

Personalrapport

10,2 % (2021)

Under 7,5 %

DIGITALISERING

Vi utnyttjar i våra tjänster de möjligheter som
digitaliseringen medför. Vi främjar utvidgandet av
snabba nätförbindelser i alla områden i kommunen.
Vi utvecklar e-tjänster så att tjänsterna är
tillgängliga dygnet runt under årets alla dagar.
Kommunen samarbetar med företagare och
byföreningar för att skapa distansarbetsplatser i
olika delar av kommunen.
Vi provar också att använda kommunens kontor
som distansarbetsplatser.

DIGITALISERING

MÅL

INDIKATOR/KÄLLÄ

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Nöjdhet med
nätförbindelserna
inom kommunen

Kommunbarometern

-

80 % (målnivån justeras
efter kartläggningen av
startnivån)

Nöjdhet med
kommunens etjänster

Kommunbarometern

-

80 % (målnivån justeras
efter kartläggningen av
startnivån)

KLIMAT- OCH
MILJÖARBETE

Vi vill säkerställa goda levnadsmöjligheter för nuvarande
och framtida Vichtisbor. Vi ser klimatarbetet som en
faktor som ökar kommunens konkurrenskraft. Vichtis
interna klimatarbete omfattar hela organisationen. Vi
främjar uppfyllandet av Finlands nationella klimat- och
miljömål i all vår verksamhet i samarbete med de boende,
fastighetsägarna och företagen.
Utvecklingen av tillgängligheten är väsentlig eftersom en
stor del av utsläppen orsakas av trafiken. Vi utvecklar
kollektivtrafiken och stödjer miljövänliga
kommunikationer.
Vi vill främja naturens och miljöns välmående och
möjliggöra bevarandet av mångfalden i naturen. Vi ser till
att vattendrag renoveras i samarbete med regionala
aktörer. Vi stödjer den gröna övergången inom jordbruket.

KLIMAT- OCH
MILJÖARBETE

MÅL
Lägre
koldioxidutsläpp

INDIKATOR/K
ÄLLÄ
CO2-rapport

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

4,9 t CO2-ekv./invånare
(2020), uppskattad
hållbar nivå 2,5 t CO2ekv./invånare (2035)

4,1 t CO2ekv./invånare

Vi försöker hitta miljövänligare kommunikationssätt
och underlättar kommunikationerna i Vichtis, från
Vichtis och till Vichtis. Vi är bland de första att
prova trafikformer som uppmuntrar till smarta
kommunikationer.

KOMMUNIKATIONER

Under den kommande strategiperioden förbättrar vi
kommunens nätverk av gång- och cykelvägar.
Entimmeståget och utvecklingen av närtrafiken är
viktiga faktorer i förverkligandet av utsläppsmålen
och tillgängligheten. Nummela flygplats kommer att
vara en föregångare inom utveckling av eldriven och
obemannad luftfart.

KOMMUNIKATIONER

MÅL

INDIKATOR/KÄLLÄ

STARTNIVÅ

MÅLNIVÅ

Utvidgat nätverk
av gång- och
cykelvägar

Längden av
trafikstråk (m)

Nya ouppfyllda
utvecklingsbehov
identifierade längs 55
181 meter i nätverket
av gång- och
cykelvägar

Nya gång- och
cykelvägar på
20 000 meter

Nöjdhet med
kollektivtrafiken

Kommunbarometern

1,98 (2021),
Jämförelsekommunernas
genomsnitt 2,98
(2021)

Över 3

Nöjdhet med
trafikförhållanden
a för fotgängare

Kommunbarometern

3,40 (2021)
Jämförelsekommunernas
genomsnitt 3,84
(2021)

Över 3,84

Nöjdhet med
trafikförhållanden
a för cyklister

Kommunbarometern

3,21 (2021)
Jämförelsekommunernas
genomsnitt 3,7 (2021)

Över 3,7

BAKGRUNDEN TILL STRATEGIN
Vår nya strategi har beretts tillsammans med kommuninvånarna,
medarbetarna och de förtroendevalda. Som grund för arbetet användes den
tidigare kommunstrategin, näringsstrategin 2021–2025, den omfattande
välfärdsberättelsen och -planen 2021–2025,
organisationsstrategin 2021–2025 samt Vichtis kommuns åtgärdsplan för
hållbar energi och hållbart klimat.
I arbetet utnyttjades en inflyttningsundersökning samt resultat från
medarbetar- och invånarenkäter.
Arbetet har beretts bland annat i workshoppar och kommunförvaltningens
seminarier.

VICHTIS – ETT HEM NÄRA TILL ALLT

