
Meneillään oleva valtuustokausi on ollut tärkeä ja  
mielenkiintoinen. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 

panostanut merkittävästi valtuuston yhdessä päättämän 
strategian toteuttamiseen. Haluamme, että Vihti on mah-
dollistaja nykyisille ja tuleville asukkaille ja yrityksille. 
Täydellinenkään strategia ja organisaatio ei johda mi-
hinkään ilman suunnitelman ja tavoitteiden mukaista 
toimintaa sekä tulosten seurantaa. Tähän valtuusto-

ryhmämme on vahvasti sitoutunut.

Vihti on yli 500-vuotias monien mahdollisuuksien 
metropolialueen kehyskunta – pidetään yhdessä huolta, 

että se on sitä myös tulevaisuudessa.
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Palvelut
 
Laadukkaat palvelut kuntalaisille 

Meillä vihtiläisillä tulee olla sote-uudistuksen jälkeenkin monipuoli-
set, kattavat ja laadukkaat palvelut niin sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa, opetuksessa, varhaiskasvatuksessa kuin harrastustoiminnassa-
kin. Palveluista on pidettävä kiinni myös vaikeina aikoina, joita juuri 
nyt elämme. Palveluiden tuotannossa on optimoitava ostopalvelui-
den ja kunnan oman tekemisen tehokas hyödyntäminen. Rakennus-
investoinneissa tulee hyödyntää nykyistä enemmän vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja mm. elinkaarimallia. 

Liikkuminen 

Ei tietulleille – kyllä tunnin junalle

Vihdin sijainti on erinomainen ja sen hyödyntäminen edellyttää jous-
tavia ja monipuolisia liikkumismahdollisuuksia niin kunnan sisällä 
kuin Vihdistä pääkaupunkiseudulle ja muihin naapurikuntiimme. 
Sanommekin ehdottomasti ei tietulleille, jotka ovat selkeä piilovero. 
Samoin tiestömme tulee olla kunnossa. Kokonaisuuden täydentää 
oivasti riittävä joukkoliikenne sekä tunnin juna, jonka toteutumisen 
eteen tehdään kaikki mahdollinen.



Verotus
 

Kehitetään kuntaa ilman veroasteen nostoa

Jotta pystymme pitämään yllä ja kehittämään palvelujamme tulee 
kunnan verotuloja ehdottomasti kasvattaa, mutta ilman veroasteen 
nostoa. Valtuustoryhmämme ei kannata kunta- eikä kiinteistöve-
roprosentin nostoa.  Sen sijaan edellytämme toimia, joilla kunnan 
väkiluku saadaan selkeään nousuun sekä mahdollistetaan yrityksil-
le entistä paremmat toimintaedellytykset Vihdissä. Tämän rinnalla 
tulee koko ajan kehittää kunnan toimintatapoja ja organisaatiota. 
Tuskin mikään organisaatio toimii koskaan optimaalisella tavalla.

Rakentaminen

Joustavaa rakentamista ja asumista

Ryhmämme on panostanut vahvasti myös rakentamisen helpotta-
miseen koko Vihdissä. Asiaa viekin eteenpäin tällä valtuustokaudella 
hyväksytty koko kunnan strateginen yleiskaava, uusi rakennusjärjes-
tys sekä edelleen käynnissä oleva keskustelu suunnittelutarvealueis-
ta ja emätilalaskelmista. Askeleita oikeaan suuntaan on otettu, mutta 
emme vielä ole tavoitteessamme. Haluamme, että Vihti mielletään 
kuntana, jossa asuminen ja tänne muuttaminen on helppoa ja jousta-
vaa niin Nummelassa kuin koko laajan kunnan alueella.
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