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Viedään Vantaa hyvän kehälle
Vetovoimainen kaupunki houkuttelee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Tämä tuottaa työpaikkoja, työllisyyttä ja verotuloja. Lyhyesti sanottuna niitä resursseja, joita tarvitsemme Vantaan palvelujen ja vetovoiman kehittämiseen

Vetovoimainen
kaupunki

Hyvät palvelut
Työllistäviä yrityksiä
Viihtyisä kaupunki
Osaavaa työvoimaa
Tyytyväiset asukkaat

Työpaikkoja ja
korkea työllisyys

Verotuloja
ja resursseja

Vältetään joutumasta talouden noidankehälle
Positiivisen kierteen vastakohta on noidankehä, jossa Vantaa ei houkuttele työllistäviä
yrityksiä, työttömyys kasvaa eikä meillä ole riittävästi verotuloja palveluihin ja vetovoimaisen kaupungin kehittämiseen. Tiukassa taloustilanteessa tarvitaan talousjärkeä,
tehokkuutta ja yhteistyötä palvelutuotannossa yksityissektorin kanssa. Vältetään
noidankehä ja viedään Vantaa hyvän kehälle.
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Hyvä vantaalainen,
Tämä on Vantaan Kokoomuksen ohjelma tulevalle valtuustokaudelle.
Kokoomus tahtoo kehittää Vantaata entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää. Koronan
aiheuttamat talousongelmat tekevät tästä kuitenkin haastavaa. Siksi on tärkeää viedä
Vantaa “hyvän kehälle” ja torjua sen joutuminen kasaantuvien ongelmien noidankehälle.
Vahva talous on kaiken kehittämisen lähtökohta. Jotta Vantaa pystyy tarjoamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut, kaupungin talouden pitää olla kunnossa ja palvelutuotannon
tehokasta.

Torjutaan negatiivinen noidankehä, viedään
Vantaa “hyvän kehälle”
Luodaan positiivinen kierre. Hyvän kehä syntyy, kun kehitetään Vantaan vetovoimaisuutta,
saadaan työllistäviä yrityksiä ja hyvä työllisyysaste tuo kaupungille riittävästi verotuloja.
Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun ihmisillä on työpaikkoja ja kaupunki menestyy.

Kun Vantaalla on riittävästi työllistäviä
yrityksiä ja osaavaa työvoimaa,
saadaan korkea työllisyys ja riittävästi
verotuloja.

Tämä mahdollistaa hyvät palvelut
kaikille, jotka niitä tarvitsevat
sekä viihtyisän ja vetovoimaisen
kaupungin kehittämisen.

Kun palvelut pelaavat, kaupunki
on viihtyisä, ja sen maine ansaitusti
hyvä, Vantaan vetovoima kehittyy
entistä paremmaksi.

Hyvämaineinen ja vetovoimainen
kaupunki houkuttelee työllistäviä
yrityksiä ja osaavaa työvoimaa ... ja
niin palataan kohtaan yksi - josta
positiivinen kierre jatkuu.

Kokoomus tahtoo vauhdittaa Vantaalle positiivisen “hyvän kehän” mukaista kehitystä.
Tässä ohjelmassa kerromme, miten se tehdään.
Ilman tätä perustaa puolueiden vaalilupaukset ovat tyhjiä sanoja, joita ei käytännössä
pystytä toteuttamaan. Kun vantaalaisten työllisyystilanne ja kaupungin talous kehittyvät
positiivisesti, kaupungissa on tarvittavat palvelut niin lapsiperheille, senioreille, autoilijoille ja julkisen liikenteen käyttäjille - lyhyesti sanottuna kaikille vantaalaisille.

Vantaan Kokoomus
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Kokoomuksen arvot
Kokoomuksen perusarvot ovat
lähellä kaikkia suomalaisia.
Vastuuta, vapautta ja välittämistä

Kokoomus on suomalainen kansanliike. Aatteemme
on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta
ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea
yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin.
Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, joita tarvitaan myös nykymaailmassa.

Uskomme yksilöön ja sivistykseen

Me uskomme, että yhteiskunta toimii parhaiten, kun
ihmisillä on aito mahdollisuus opiskella, kehittää
itseään, tehdä työtä ja menestyä itse valitsemallaan
tiellä. Sananvapaus on meille tärkeää, kiusaaminen
ja vihapuhe tuomittavaa.

Talous tasapainoon

Politiikassa on helppo antaa kauniita lupauksia, jos
lupauksen antajan ei tarvitse miettiä, kuka maksaa
laskun. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu;
siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Kannustava yhteiskunta

Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille.
Kannustinloukkuja tulee purkaa. Nuorten on voitavaluottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu
kannattaa. Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi
turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.
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Vetovoima luo elinvoimaa
Kasvun strategia Vantaalle

Viihtyisä ja vetovoimainen
Vantaa houkuttelee
asukkaita ja työllistäviä
yrityksiä.

Muuttoliike pääkaupunkiseudulle jatkuu.
Myös Vantaan väkiluku kasvaa. Vantaa ei saa
olla kasvussa ajopuu. Meillä pitää olla vahva
visio siitä, millaiseksi kaupungiksi tahdomme
kasvaa ja miten kasvu rahoitetaan.

Lisää verotuloja ilman
veronkorotuksia

Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun kaupunki
menestyy. Silloin resurssit riittävät.
Verotuloja kasvattaa parhaiten korkea työllisyys - se, että mahdollisimman moni vantaalainen saa työpaikan. Sitä kasvattaa myös se,
ettei Vantaa ole pelkkä läpikulkupaikka, josta muutetaan eteenpäin, kun vaurastutaan.
Vantaa tarvitsee sekä vetovoimaa, työllistäviä
yrityksiä että ”pitovoimaa”.

Vantaa, josta olemme ylpeitä

Vantaata pitää kehittää asukkaiden ehdoilla kotikaupunkina, jotta ihmiset viihtyvät,
haluavat kasvattaa lapsensa ja viettää elä-

kepäivänsä. Huolehditaan siis palveluista,
liikenneyhteyksistä, parkkipaikoista, ympäristöstä, liikuntapaikoista ja leikkipuistoista.
Edistetään kulttuuritarjontaa ja tapahtumia.

Kehitystä asukkaiden ehdoilla

Asukkaat ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Kun jokainen pientaloalue, lähiö ja
keskusta-alue kehittyy omien asukkaidensa
ehdoilla, kaikki viihtyvät siellä paremmin.

Tilaa elää ja olla oma itsensä

Tarjotaan
vantaalaisille
mahdollisuuksia,
lisätään valinnanvapautta ja tehdään tilaa yksilöllisyydelle. Tarjotaan vaihtoehtoja asumiseen rakentamalla sekä urbaaneja keskustoja
että viihtyisän vehreitä pientaloalueita.

Sitova palvelutakuu
Tehokasta palvelua

Käytetään palveluiden tuottamisessa tervettä
kaupunkilaisjärkeä. Kilpailutetaan kaupungin
palvelutuotantoa. Tehdään yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa.

Jos palvelua ei saa kohtuuajassa kaupungilta, tulee
myöntää palveluseteli
yksityiselle.

Sitova palvelutakuu

Tärkeimpien palvelujen taso pitää taata valtuuston päätöksellä. Ellei kaupunki pysty itse
omin voimin hoitamaan asiaa – kuten poistamaan terveyskeskusjonoja, sillä ei saa olla ideologisia esteitä hankkia apua yksityiseltä.
Luodaan sitova palvelutakuu, jolla tärkeimmät palvelut saa hankkia palvelusetelin kanssa yksityiseltä, ellei niitä saa kohtuuajassa
kaupungilta.
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Puretaan byrokratiaa

Puretaan turhaa byrokratiaa. Annetaan osaavalle henkilöstölle tilaa kehittää omaa työtään. Toteutetaan palvelualoitemalli ja lisätään palveluseteleiden käyttöä.

Kaikkea ei ole pakko omistaa

Kaupungin ei ole pakko itse omistaa jokaista julkista rakennusta. Niitä voidaan toteuttaa
myös elinkaarimallilla. Silloin rakentaja saa

kertamaksun sijaan vuosimaksuja ja - mikä
myös tärkeää - vastaa rakennuksen kunnosta
koko elinkaaren ajan.

Kannustetaan
kustannussäästöihin

Luodaan Vantaan osaavalle henkilöstölle tuntuva palkitsemisjärjestelmä, joka kannustaa
ideoimaan aikaa ja kustannuksia säästäviä
toimintatapoja. Paras tieto löytyy tekijöiltä.

Veroille vastinetta
Talousjärkeä ja tehokkuutta

… ja kehitetään työllisyyttä

Torjutaan kuntaveron
korotukset…

Kasvuohjelma

Vantaalaisilla on oikeus hyviin ja tehokkaasti tuotettuihin palveluihin. Tarvitaan talousjärkeä, toiminnan tehostamista ja palvelutuotannon kilpailuttamista.

Koronakriisistä nouseminen vaatii rahaa ja resursseja. Kokoomus ei kannata veronkorotuksia. Veronkorotukset ovat leikkauksia vantaalaisten taloudesta. Työpaikkojen luomiseen
tarvitaan ostovoimaa, ja perheiltä verotettu
euro on aina pois vanhempien lompakosta.

Verotuloja kasvattaa työllisyyden parantaminen. Se ei onnistu työn verotusta kiristämällä,
vaan Vantaan vetovoimaa ja elinkeinopolitiikkaa kehittämällä.

Kokoomus tahtoo luoda valtuustokauden
kestävän kasvuohjelman yhdessä muiden
puolueiden kanssa. Vaikka taloustilanne on
hankala, kaikesta ei voi vain leikata. Täytyy
myös investoida sellaiseen kasvuun, joka
tuottaa lisää verotuloja, työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta.

Kun raha on tiukalla, tarvitaan
tehokkuutta ja talousjärkeä.
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Omalla autolla ja julkisilla
liikkuminen sujuvaksi
Pitkä matka joka paikkaan

Vantaan pinta-ala on 240 neliökilometriä.
Vantaalaisilla on usein pitempi matka moneen vantaalaiseen paikkaan kuin Helsingin
keskustaan. Siksi monet ostokset hoidetaan
muualla ja ostosrahamme piristävät naapurikaupunkien elinkeinoelämää ja verotuloja.

Liikkuminen helpoksi

Pitkien välimatkojen kaupungissa liikkumisen pitää olla sujuvaa, käyttipä sitten omaa
autoa tai julkista liikennettä.

Ei kiusata autoilijaa

Julkista tasapuolisesti

Julkisen liikenteen pitää palvella hyvin
Vantaan kaikissa osissa. On huolehdittava
siitä, että ratikkahanke ei vie resursseja
Vantaan muiden osien julkiselta liikenteeltä.
Vantaan pitää aktiivisesti ajaa HSL:ssä edullisten ratikkamaisten ”trackless tram” -superbussilinjojen kehittämistä.

Pyörätiet

Sähköpyörien kehitys ja lämpimämmät talvet
lisäävät pyöräilyn vetovoi maa. Vantaalle tulee
toteuttaa ja pitää kunnossa hyvä pyöräteiden
verkosto.

Auto on monelle välttämätön. Julkista liikennettä ei tule edistää autoilijaa kiusaamalla,
vaan julkista liikennettä kehittämällä.

Riittävästi parkkipaikkoja

Autoilijat tarvitsevat riittävästi parkkipaikkoja sekä kotiensa lähellä, ostos- paikoilla että
liityntäpysäköintipaikoilla.

Edistetään liikenneturvallisuutta

Katujen ja kevyen liikenteen väylien hyvä
suunnittelu ja kunnossapito lisää liikenneturvallisuuta. Suunnittelussa pitää huomioida
eri liikennevälineet.
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Liikkumisen
kaupungissa
tulee olla sujuvaa
autolla ja julkisella
liikenteellä.

Elämänlaatua senioreille
Seniorit huomioon kaupunkisuunnittelussa

Suomen ja Vantaan ikärakenne muuttuu.
Vantaan tulee tarjota elämänlaatua ja palveluita kaikille senioreille, elämäntilanteen ja
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Laatuhoitoa ja palveluseteleitä

Kokoomus tahtoo turvata ihmisläheiset senioripalvelut siitä riippumatta, mikä taho niitä jatkossa hoitaa. Palvelujen pitää olla laadukkaita
ja riittävän hyvin valvottuja. Palveluseteleillä
tulee lisätä valinnan mahdollisuuksia.

Monimuotoisia senioripalveluja

Kuunnellaan aidosti ikäihmisten omia toiveita. Eri ikäisillä senioreilla on erilaisia elämäntilanteita ja palvelutarpeita. Kaupungin

Huomioidaan päätöksiä
tehdessä ikääntyvien ihmisten
elämäntilanteet ja tarpeet.

tulee tarjota sekä laajempia että kevyempiä
palveluja ikäihmisten todellisten tarpeiden
mukaan.

Kotikuntoutusta tuettava

Kehitetään kotipalveluja ja kuntoutusprosesseja. Ikäihmisten toimintakyvyn kehittäminen parantaa elämänlaatua ja vähentää hoivan tarvetta.

Torjutaan yksinäisyyttä

Rakennetaan yhteisöllisyyttä. Tuetaan kansalais- ja harrastejärjestöjä. Kehitetään eri ikäisten ihmisten vuorovaikutusta ja kohtaamista
lisäävää kaupunkisuunnittelua.

Korkealaatuisia senioritaloja

Kaupungin tulee edistää myös korkealaatuisten yksityisten senioritalojen rakentamista.

Julkinen liikenne

Kasvava senioriväestö tulee ottaa huomioon
joukkoliikenteen järjestelyissä ja reiteissä.

Sujuva arki lapsiperheille
Vaihtoehtoja päivähoitopalveluihin

Tukea lapsiperheiden arkeen

Tarjolla tulee olla sekä kunnallisia että yksityisesti tuotettuja varhaiskasvatuspalveluja.
Vanhempien on voitava valita päivähoitoon
perheen tarpeita vastaavia laajempia tai kevyempiä vaihtoehtoja.

Koulusta on moneksi

Kehitetään perheiden palveluita, asiakkaita
kuunnellen. Annetaan lapsiperheille niiden
tarvitsema tuki ruuhkavuosiin.

Koko kylä kasvattaa

Edistetään aktiivisesti ”koko kylä kasvattaa”
-periaatetta, jossa katsotaan myös naapurin
lasten perään.

Panostetaan
koulujen,
liikuntaseurojen
ja kulttuurijärjestöjen yhteistyöhön. Taataan
jokaiselle nuorelle mahdollisuus ainakin
yhteen harrastukseen. Kehitetään iltapäiväkerhotoimintaa.
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Tarjotaan lapsiperheille
tarvittavat palvelut ja tuki
elämän ruuhkavuosina.

Yrittäjyys tuo
työpaikkoja

Työn puolesta on tehtävä
töitä. Yrittäjäystävällinen
ilmapiiri ja aktiivinen
elinkeinopolitiikka tuovat
Vantaalle työllistäviä
yrityksiä.

Yrittäjäystävällinen kaupunki

Vantaan pitää olla työllistäviä yrityksiä kiinnostava kaupunki. Pidetään verotus ennustettavana
ja kilpailukykyisenä. Helpotetaan työllistämistä
konkreettisilla toimilla, kuten aktiivisella asuntopolitiikalla sekä joustavalla, tulevaisuuteen tähtäävällä kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla.

Yrittäjien palveluideat käyttöön

Vahvistetaan yrittäjien innovatiivista roolia kaupungin palvelujen kehittämisessä. Otetaan käyttöön palvelualoite: siinä yrittäjä voi esittää palvelusta paremman ja edullisemman vaihtoehdon,
ja kaupunki on velvollinen vertaamaan tätä
vanhaan palveluun. Lisätään palveluseteleiden
käyttöä.

Kilpailutetaan hankinnat osissa

Kaupungin tarjouskilpailuissa tulee voida tarjota
hankkeen osaa, ei vain koko urakkaa. Näin myös
pienyritykset pystyvät osallistumaan.

Laadukkaat yhden luukun
yrityspalvelut

Yrittäjäpalvelujen tulee löytyä helposti ja yhdeltä
luukulta. Keskeisiä palveluita ovat muun muassa yritysneuvonta, kehittämispalvelut, kaavoitusja tonttiasiat sekä luvat ja hankintojen ohjaus.
Tiedotetaan yrittäjäpalveluista tehokkaasti.

Pro-aktiivista elinkeinopolitiikkaa

Kaupungin pitää kehittää elinkeinopolitiikkaa
pro-aktiiviseksi palveluksi, jossa rakennetaan
klustereita ja haetaan Vantaalle sopivia yrityksiä.

Ideoidaan yhdessä

Kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä kaupungin ja yrittäjien yhteis- työllä. Kehitetään
virkamiesten yrittäjyysosaamista. Lentokenttä,
Vantaan sijainti ja runsas koulutettu työvoima
ovat tärkeitä kilpailuvaltteja.
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Lääkäriin nopeasti, kun
lääkäriä tarvitsee
Laatuhoitoa ja palveluseteleitä

Turvataan ihmisläheiset terveyspalvelut siitä
riippumatta, mikä taho niistä jatkossa vastaa.
Lisätään valinnanvapautta ja palvelun sujuvuutta palvelu- seteleillä ja toimivilla sähköisillä ajanvarausjärjestelmillä.

Nopeasti hoitoon

Käytetään terveyspalvelujen tuottamisessa tervettä kaupunkilaisjärkeä. Tehdään tarvittaessa yhteistyötä järjestöjen ja yritysten
kanssa. Esimerkiksi iltavastaanottoaikoja voi
tarjota yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

hankkia palvelusetelin kanssa yksityiseltä,
ellei niitä kohtuuajassa saa kaupungilta.

Terapiatakuu käyttöön

Toteutetaan terapiatakuu. Painotetaan ennaltaehkäisyä esimerkiksi koulussa havaittujen ongelmien perusteella.

Resursseja koronan jälkihoitoon

Kouluille tulee turvata riittävät resurssit hoitaa
koronan aiheuttamia vaurioita. Opettajat tarvitsevat tässä tukea muun muassa terveydenhoitajilta, kouluavustajilta ja psykologeilta.

Sitova palvelutakuu

Ellei kaupunki pysty itse
lyhentämään jonoja, ideologia
ei saa estää käyttämästä apuna
yksityisiä palveluntarjoajia.

Tärkeimpien palvelujen laatu pitää taata valtuuston päätöksellä. Ellei kaupunki pysty itse
poistamaan terveyskeskusjonoja, sillä on velvollisuus hankkia apua yksityiseltä. Päätetään
myös, että tärkeimmät terveyspalvelut saa

Turvallisuutta ja välittämistä
Huolenpitoa ihmisestä

Jokaisella on oikeus turvattuun elämään.
Turvallisuuden edistäminen pitää ottaa painopisteeksi eri sektoreilla, kuten kaavoituksessa, liikennejärjestelyissä, perhepalveluissa
ja lasten tai vanhusten huollossa.

Torjutaan väkivaltaa, kiusaamista
ja vihapuhetta

Erilaisia väkivallan muotoja, perheväkivallasta
katuväkivaltaan, tulee torjua tehokkaasti.
Sananvapaus on tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.

Panostetaan kotouttamiseen

Maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kieliopintoihin tulee panostaa riittävästi ja ajoissa.
Kieliopintoja on tarjottava myös työssäkäyville maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien
osuus väestöstä, työmarkkinoilla ja hyvinvoinnin rakentamisessa kasvaa vuosi vuodelta. Lasten kieliopintoihin pitää panostaa sekä
päiväkodeissa että koulussa.

Liikenneturvallisuutta edistettävä

Katujen ja kevyen liikenteen väylien hyvä
suunnittelu ja kunnossapito lisää liikenneturvallisuuta. Suunnittelussa pitää huomioida eri
liikennevälineet.
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Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Nuorten on tärkeä saada peruskoulun jälkeen
joko työ- tai opiskelupaikka.
Luodaan lisää oppisopimus-, työharjoittelu ja
työpajamalleja, turvataan nuorisotyön ja lastensuojelun resurssit. Lisätään erityisnuorisotyön, päihdetyön ja koulun yhteistyötä.

Apua perheille, tukea
yhteisöllisyydelle

Tuodaan eri ikäiset kaupunkilaiset yhteen. Tuetaan yhteisöllistä asukastoimintaa.
Vahvistetaan tukea perheille niin että siitä hyötyvät sekä lapset, vanhemmat, että
isovanhemmat.

Otetaan nollatoleranssi kiusaamista ja väkivaltaa vastaan.
Torjutaan syrjäytymistä ja pidetään yhdessä huolta toisistamme.

Tilaa asua, elää ja olla
oma itsensä
Vaihtoehtoja asumiseen

Vantaalla on tilaa vastata monenlaisiin asumistarpeisiin. Tarjotaan vaihtoehtoja ja tilaa
yksilöllisyydelle. Rakennetaan sekä viihtyisiä pientaloalueita että urbaaneja kaupunkialueita palveluineen. Huomioidaan niin lapsiperheiden, sinkkujen kuin seniorien tarpeet.

Pientä ja isoa

Muistetaan, että joku tahtoo ison talon ja toinen pienemmän. Mahdollistetaan molemmat. Luodaan pieniä tontteja huokeille 70
neliön pientaloille ja isompia suuren perheen
kodeille.

Vähennetään
rakentamisen normeja

Edistetään sitä, että tarjolla on edullisia
asumisvaihtoehtoja.

Kunnioitetaan vanhaa

Vantaalla on useita perinteisiä pientaloalueita ja lähiöitä. Kunnioitetaan asukkaiden

oikeutta omaan elinympäristöönsä. Ei kaavoiteta asuinalueen ilmeeseen sopimatonta
rakentamista.

Tontteja tarjolle

Kaupungin tulee myydä vähintään sata pientalotonttia vuodessa ja tarjotaan mahdollisuus myös vuokratonttien lunastamiseen
kohtuuhinnalla.

Kauppoja ja palveluja

Ihmiset tarvitsevat sekä yksityisiä että julkisia palveluja. Niitä pitää rakentaa nykyistä nopeammin. Uusia kauppoja tai kauppakeskuksia tarvitaan muun muassa Kivistöön,
Korsoon, Hakunilaan ja Porttipuistoon.

Viihtyisyyttä ja viheralueita

Huolehditaan ympäristöstä. Pidetään hyvää
huolta kaupungin puistoista ja lähivirkistysalueista. Viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien
hoito on myös maisemanhoitoa.
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Leikkipuistoja ja liikuntapaikkoja

Vaihtoehtoja asumiseen:
tarvitaan niin urbaaneja
keskustoja kuin vehreitä
pientaloalueita.

Kehitetään leikkipuistojen monipuolisuutta, liikuntapaikkoja ja liikunnanharrastajien
toimintapuistoja. Edistetään luontoalueiden
virkistyskäyttöä.

Yhteisöllisyyttä
yksinäisyyden sijaan
Ihmisen ikävä toisen luo on
usein totta

Yksinäisyys on kasvava ongelma. Kehitetään
sellaista kaupunkikulttuuria, joka torjuu yksinäisyyttä ja lisää kohtaamispaikkoja ihmisille.

Uusia ideoita

Ideoidaan uusia tapoja edistää vuorovaikutusta ja kohtaamista. Esimerkiksi, tarjotaan senioritalosta kohtuuhintaisia asuntoja nuorille, jotka sitoutuvat auttamaan ikäihmisiä arjen askareissa.

Toteutetaan kohtaamisten
kaupunkia, jossa meillä
on paikkoja olla ja tehdä
yhdessä.

Kohtaamispaikkoja ja
harrastustoimintaa

Kannustetaan luomaan yhteisiä tiloja, joissa
ihmiset voivat kohdata toisiaan. Kehitetään
liikunta- ja kulttuurijärjestöjen tarjontaa muillekin kuin aktiiviharrastajille.

Koko kylä kasvattaa

Tuetaan ”koko kylä kasvattaa” -periaatetta:
turvallisessa kaupungissa katsotaan myös
naapurin lasten perään.

Asukkaiden yhteistyö

Kansalaisjärjestöt, paikalliset pienyritykset,
taloyhtiöt ja asukkaat ovat avainroolissa
oman alueensa kehittämisessä. Edistetään ja
tuetaan niiden yhteistyötä.
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Asukkaan ääni
kuuluviin

Kaupungin on pidettävä
korvat auki. Asukkaat ovat
oman arkensa parhaita
asiantuntijoita.

Asukkaat mukaan suunnitteluun

Kutsutaan ihmiset osallistumaan itseään koskevien palveluiden suunnitteluun. Käytetään
moderneja palvelumuotoilutekniikoita, joilla
saadaan arvokasta tietoa muun muassa leikkipuistojen, liikuntapaikkojen ja liikenneväylien suunnitteluun.

Korvat auki

Varmistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet jo päätösten valmisteluvaiheessa
(mm. asukaspaneeleita, keskustelutilaisuuksia, verkkovaikuttamista). Julkaistaan lautakuntien esityslistat viimeistään viikkoa ennen kokouksia, jotta asukkaat ja kansalaisjärjestöt ehtivät ottaa niihin kantaa.

Avointa päätöksentekoa

Pidetään osa lautakuntien kokouksista
yleisölle avoimina. Julkaistaan päättäjien
sidonnaisuudet selkeästi. Tehdään kokousten pöytäkirjojen löytäminen helpommaksi.
Päätöksenteko ei saa karata ihmisten ulottumattomiin: sen tulee olla avointa ja
läpinäkyvää.

Tuetaan asukastoimintaa

Tarjotaan kirjastojen ja koulujen tiloja iltaisin
maksutta asukasyhdistysten ja muiden järjestöjen toimintaan. Tuetaan kylätapahtumia
ja asukastoimintaa.

Terveyttä ja
elämäniloa liikunnasta
Annetaan arjen liikuttaa

Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tehostetaan
Vantaan toimia liikkumisen edistämiseksi.
Liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia ja toimivat ennalta ehkäisevänä terveydenhoitona.

Eri-ikäiset liikkeelle

Kaiken ikäisten liikuntaan tulee panostaa.
Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän
osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää.
Huomioidaan ikääntyneiden ja iäkkäiden tarpeet liikkumisen edistämisessä.

Kuntoilulaitteita leikkipuistojen
yhteyteen

Lisätään leikkipuistojen kuntoilulaitteita.
Tarjotaan näin yhteistä tekemistä koko perheelle. Laitetaan erityistä huomiota ulkoliikuntapaikkojen laatuun ja määrään.

Liikuntapaikkoja ja
mahdollisuuksia

Ulkoliikuntapaikkoja tulee kehittää jatkuvasti.
Yhteistyön yksityisten liikuntapaikkarakentamishankkeiden kanssa on oltava sujuvaa.
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Tuetaan seurojen toimintaa

Urheiluseuroilla on tärkeä rooli liikunnassa.
Tuetaan seurojen toimintaa ja järjestetään
liikuntatoimintaan tarvittavia harjoitus- ja
kilpailutiloja.

Hyvät liikuntapalvelut on
järki-investointi terveyteen
ja hyvinvointiin.

Yhteistyötä koululiikunnan
hyväksi

Kehitetään koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyötä. Tuodaan liikuntaharrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen yhdessä seurojen kanssa.

Eroon sisäilmaongelmista
Terveet tilat

Monia kuntia vaivaavaan sisäilmaongelmaan
on löydettävä tehokas ratkaisu. Tilojen terveellisyyden pitää olla rakentamisen ja kunnossapidon ykkösprioriteetti. Varmistetaan
että jokaisella koululaisella on mahdollisuus
käydä koulua ilman sisäilmaoireita.

Rakennetaan viisaasti

Tehostetaan
rakentamisen
valvontaa.
Hyödynnetään uudis- ja korjausrakentamisessa tehokasta kosteudenhallintaa ja
päästöttömiä materiaaleja. Kannustetaan
puurakentamiseen.

vat nopeasti hoitoa. Tarjotaan erityistiloja herkistyneille. Kaupungilla on oltava riittävästi
väistötiloja, jotta kiinteistöjen korjaaminen ei
viivästy.

Valvotaan tilojen kunnossapitoa

Tehostetaan rakennusten kunnossapitoa
ja kunnossapidon valvontaa. Varmistetaan
toimiva ilmanvaihto ja laadukas siivous.
Selkiytetään vastuunjakoa, jotta kaikki tietävät tehtävänsä.

Reagoidaan nopeasti oireisiin

Jatketaan nopeaa reagointia sisäilmaoireisiin.
Huolehditaan, että sisäilmasta oireilevat saa-
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Järjestelmällistä työtä
sisäilmaongelmien
ratkaisemiseksi.

Oppimisen iloa, huomisen
mahdollisuuksia
Laadukas opetus, tukea ja
kannustusta

Ideoita koulujen henkilöstöltä

Kouluissa tulee olla hyvä ja ajanmukainen
oppimisympäristö. Tarjotaan koululaisille riittävät valinnanmahdollisuudet. Autetaan niitä, jotka tarvitsevat tukea, ja kannustetaan ja
tuetaan lahjakkuutta. Hyödynnetään uutta
tekniikkaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
Opetetaan medialukutaitoa ja digimaailman
hallintaa.

Terveet koulut, turvallinen
koulumatka

Seurataan aktiivisesti lasten kouluteiden kuntoa ja turvallisuutta. Kerätään vanhemmilta
palautetta. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan ja käydä koulua ilman sisäilmaoireita. Huolehditaan koulutilojen terveellisyydestä.

Nollatoleranssi
koulukiusaamiselle

Kiusaaminen ja väkivalta ei kuulu kouluun.
Sen torjumiseen tarvitaan riittävästi aikuisia
sekä ennaltaehkäisevää tukea perheille, lapsille ja nuorille.
Lievempiinkin tilanteisiin pitää puuttua matalalla kynnyksellä. Huolehditaan uhrin oikeuksista. Lisätään opettajien valmiuksia puuttua
epäasialliseen käytökseen.

Opettajat ja koulun muu henkilökunta
ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Annetaan heille tilaa ideoida ja vaikuttaa
omaan tekemiseensä. Huolehditaan opettajien mahdollisuudesta kouluttautua ja kehittää osaamistaan.

Autetaan lasta ajoissa

Oppimisongelmiin pitää puuttua ajoissa. Jos
nuori ei pärjää lukiossa tai ammattikoulussa,
oppivelvollisuuden pidentäminen ei häntä
enää auta. Tukea pitää antaa paljon aikaisemmin yksilöllisten tarpeiden mukaan. Resurssit
pitää suunnata siihen.
Alakoulussa on panostettava ulkomaalaistaustaisten lasten suomen kielen opetukseen. Jos kielen kanssa on ongelmia, opetuksen seuraaminen ja oppiminen muuttuu
jatkossa liian raskaaksi ja voi johtaa moniin
ongelmiin.

Korkeakoulukampus Vantaalle

Kehitetään Vantaan kampusalueita muun
muassa Myyrmäessä, että Tikkurilassa.
Tehdään aktiivisesti töitä sen eteen, että
Vantaalle saadaan vahva kampusalue.

– 15 –

Suomen tulevaisuus
tehdään kouluissa ja
oppilaitoksissa.

Huolenpitoa lapsista
ja nuorista
Huolehditaan lasten
hyvinvoinnista

Torjutaan nuorisotyöttömyyttä

Panostetaan lastensuojelussa ennaltaehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukeen.

Kehitetään perhepalveluja

Kehitetään perheiden palveluita, jotka antavat lapsiperheille tukea ruuhkavuosiin.

Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Nuorten on tärkeää saada peruskoulun jälkeen joko työ- tai opiskelupaikka. Luodaan
lisää oppisopimus-, työharjoittelu- ja työpajamalleja yhteistyössä sopimusyritysten kanssa.

Koko kylä kasvattaa

Edistetään aktiivisesti ”koko kylä kasvattaa”
-periaatetta, jossa katsotaan myös naapurin
lasten perään.

Turvataan nuorisopalveluille riittävät resurssit. Panostetaan ennaltaehkäisyyn. Taataan
jokaiselle nuorelle mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Panostetaan kotouttamiseen ja ulkomaalaistaustaisten lasten
kieliopetukseen.

Tuetaan lasten ja
nuorten kehittymistä
tasapainoisiksi, välittäviksi
ja vastuullisiksi ihmisiksi.

Yhteistyötä koulujen kanssa

Lisätään yhteistyötä koulujen kanssa, jotta ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa.
Otetaan terapiatakuu käyttöön. Annetaan
koulujen, varhaiskasvatuksen ja

Kulttuuri tuo iloa ja elämyksiä
Kasvua ja voimaa kulttuurista

Tutkimusten mukaan kulttuurista on sekä iloa
että hyötyä. Kulttuuritapahtumat ja -laitokset
vahvistavat kaupungin mainetta ja tuovat tuloja. Kulttuuriharrastukset parantavat hyvinvointia ja auttavat torjumaan syrjäytymistä.

Kulttuuria lisää arkeen

Kasvatetaan asteittain Vantaan panostusta
kulttuuriin. Elävöitetään kartanoita ja kohtaamispaikkoja tarjoamalla mahdollisuus

muun muassa kesäkahviloihin ja popuptapahtumiin. Tehostetaan kaupungin tilojen
tapahtumakäyttöä ja markkinointia. Tuetaan
asukas- ja kylätapahtumia.

Uusia tekemisen malleja

Kehitetään kaupungin, kulttuuriharrastajien
ja yritysten välistä yhteistyötä. Luodaan uusia
yhteistyömalleja, jolla ihmiset, into ja resurssit
kohtaavat.
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Tiloja kulttuuriyrittäjille

Järjestetään edullisia toimitiloja kulttuuriharrastajille ja -yrittäjille. Esimerkiksi Myyrmäessä
niille on jatkuva tarve.

Vetovoimainen Vantaa
tarjoaa iloa, tapahtumia ja
elämyksiä.

Klubeja ja piengallerioita

Rouheat Jazz- ja rock-klubit, piengalleriat
ja vaihtoehtokulttuuri sijoittuvat maailman
kaikilla metropolialueilla niiden reunamille.
Tehdään tällaisten palvelujen houkuttamisesta osa Vantaan kulttuuristrategiaa.

Huolehditaan vanhoista
keskuksista ja pientaloalueista
Vanhat ja uudet keskukset

Samalla kun luodaan Vantaalle uusia alueita, muistetaan myös vanhat aluekeskukset
ja pientaloalueet. Huolehditaan niiden vireydestä, viihtyisyydestä, teiden ja jalkakäytävien kunnosta sekä turvallisuudesta ja
lähipalveluista.

Suojaa pientaloalueille

Olemassa olevat pientaloalueet ovat tärkeitä.
Niiden täydennysrakentamisessa tulee suojata alueen pientaloluonnetta sekä alueelle
ominaisia rakentamistapoja.

Vanhojen keskusten ohjelma

Tehdään määrätietoinen ohjelma vanhojen keskusten ja lähiöiden kunnossapidosta kehittämisestä. Kaupungin tulee edistää
vanhojen keskusten kaupan rakenteen monipuolisuutta kaavoituksella ja aktiivisella
omistajapolitiikalla.

Yhteisöllisyys on voimaa

Kansalaisjärjestöt, paikalliset yritykset, taloyhtiöt ja asukkaat ovat avainroolissa kotialueensa kehittämisessä. Edistetään näiden
toimijoiden yhteistyötä; siitä hyötyvät kaikki.

Kunnioitetaan asukkaiden oikeutta omaan
elinympäristöönsä. Ei sallita asuinalueen ilmeeseen sopimatonta rakentamista.
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Tarvitsemme sekä aitoa
yhteisöllisyyttä että kaupungin
aktiivista otetta.

Viihtyisä ja
puhdas ympäristö
Elämäniloa vehreästä
ympäristöstä

Edistetään
luontoalueiden
monipuolista
virkistyskäyttöä ja liikuntamahdollisuuksia.
Kehitetään muun muassa Kuusijärven,
Vantaanjoen ja Keravajoen rantojen sekä
Petikon ja Sotungin ulkoilualueiden kaltaisia
viheralueita.

Huolehditaan
ympäristönsuojelusta

Huomioidaan suunnittelussa, että niin nykyisillä kuin tulevilla sukupolvilla on oikeus
terveeseen elinympäristöön. Kaavoituksessa
tulee huomioida kes- tävä kehitys materiaaleissa ja rakentamisessa.

Lampien virkistyskäyttö
turvattava

Pidetään huolta Lammaslammen, Vetokannaksen ja Leppäkorven maauimalan kaltaisista kohtaamispaikoista. Vantaan vähien
lampien ja vesialueiden kunnossapitoon tulee panostaa, jotta ne eivät rehevöidy ja palvelevat asukkaita myös tulevaisuudessa

Puistoja ja viheralueita asukkaille

Pidetään hyvää huolta kaupungin puistoista
ja lähivirkistysalueista. Kaupungin viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien hoito on myös maisemanhoitoa. Huolehditaan myös luonnon
monimuotoisuudesta. Kehitetään leikkipuistojen monipuolisuutta ja liikunnanharrastajille suunnattuja toimintapuistoja.

Sähköautojen latauspisteitä

Järjestetään sähköautojen latauspisteitä kaupungin rakennusten yhteyteen.
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Viihtyisä ja
terveellinen
elinympäristö
kuuluu
kaikille.

