
Tulevalla kuntavaalikaudella toteutuu tähän asti 
suurin muutos niin kunnan, sosiaali- ja terveyden-
huollon kuin maakuntahallinnon osalta.  Nykyisten 
suunnitelmien mukaan uudistuksen pitäisi olla toi-
meenpantu 1.1.2019. Pääkaupunkiseutu ei saanut 
erillisratkaisua. Uudistuksen suuruudesta johtuen siir-
tymäkauden tulee olla riittävän pitkä. Samanaikaisesti 
osuu myös Helsingin kaupunginhallinnon siirtyminen 
pormestarimalliin. Osaamisen hallintaan tulee erityis-
esti panostaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuuulle, 
mutta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää myös kunnan tehtäväk-
si. Kunnan ja maakunnan tehtävien selventäminen on tältä osin tärkeää.
Kunnassa kaavoituksella, liikennejärjestelyillä, koulutuksella, ravitsmus-ja 
liikunta- ja kulttuuripalveluilla vaikutetaan asukkaiden terveyteen ja hy-
vinvointiin. Terveysvaikutusten arviointi tulee toteuttaa päätöksenteossa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla. Erityisesti digitalisaatiossa tulee ot-
taa huomioon ne, joilla ei ole digitaitoja sekä näkö- ja kuulovammaiset.
Yksityisten palvelujen rooli tulee säilyttää täydentävänä. Hoidon jatku-
vuudelle tulee antaa enemmän painoa erityisesti pitkäaikaissairaiden ja 
vanhusten hoidossa ja hoidon jatkuvuuden merkitys tulee ottaa huomi-
oon myös kilpailutuksessa.
Nykytilanteen pahimman ongelman, perusterveydenhuollon hoitoon 
pääsyn, pitää parantua. Yhteistyön pitää olla sujuvaa kunta/maakunta-
rajan yli esim. oppilaitoksiin ja päiväkoteihin.
Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia terveys- ja sosiaalipalveluissa on 
parannettava.

Päiväkotien ja koulujen turvallisuus on taattava kaikille koululaisille ja 
opettajille. Koulut joissa on jo todettu home-ja sisäilmaongelmia tulee 
sulkea ja oppilaiden ja henkilökunnan päästävä ns. väistötiloihin.
Pienten lasten vanhempia tulee rohkaista tekemään itsenäisiä, omalle 
perheelle parhaita ratkaisuja lasten päivähoitoon. Kotihoito tulee säilyä 
hyvänä vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Perheellä tulee olla 
päätöksiä tehdessään tietoa myös leikkipuistojen avoimesta leikkito-
iminnasta ja kerhoista. Niiden toimintaedellytykset alueen lapsiperhei-
den kohtaamispaikkoina tulee jatkossakin säilyttää. Myös tietoisuutta 
seurakunnan kerhoista tulee lisätä.
Kouluilla tulee olla riittävät taloudelliset resurssit toimia niin, että jokai-
sella oppilaalla on mahdollisuus saada riittävästi tukiopetusta ja osallis-
tua koulussa järjestettäviin opettajien vetämiin maksuttomiin kerhoihin 
erilaisten teemojen ympäriltä esim. liikunta-, kokki- ja käsityökerho.
Päiväkodeilla ja kouluilla on erittäin tärkeä tehtävä maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, 
sen tapoihin ja normeihin. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat jo 
hyvin integroituneita samoissa päiväkotiryhmissä ja luokissa yhdessä 
kantasuomalaisten kanssa. Näin tulee olla jatkossakin. On tärkeää, että 
maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat sekä laadukasta suomi toi-
sena kielenä-opetusta (S2) että oman äidinkielen opetusta. Näin mah-
dollistamme, että he pystyvät antamaan oman panoksensa työelämän 
kautta kaupunkimme hyvinvoinnille.
Uuden opetussuunnitelman myötä kouluille ja opettajille on asetettu 
uusia vaatimuksia. Näistä vaatimuksista erityisesti digitalisaatio vaatii 
paitsi uutta osaamista niin myös tarvittavia tietotekniikkavälineitä. Nämä 
tulee mahdollistaa riittävillä määrärahoilla. Opettajilla tulee olla mahdol-
lisuus saada myös lisäkoulutusta.

Peruskoulunsa päättäneiden nuorten opiskeluun tulee kiin-
nittää huomiota. Syrjäytyminen pitää estää. Kaikilla 

nuorilla tulee olla mahdollisuus jatkaa toisen as-
teen opinnoissa joko oppilaitoksissa tai oppi-
sopimuskoulutuksessa.
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Elinkeinopolitiikka, kulttuuri ja liikunta Maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen
Runsaasti mahdollisuuksia tuottavaan elinkeinojen harjoittamiseen
• Hyvästä Infrastruktuurista huolehditaan ja korjausrakentamista jatke-  
 taan. Erityisesti talojen putki- ja julkisivukorjauksiin sekä homekoulujen  
 remontointiin kiinnitetään huomiota.
• Korjausvelka voidaan hoitaa kuntoon, jos muuten taloudessa noudate- 
 taan säästäväisyyttä.
• Digitalisaation edistäminen lisää talouskasvua. Korkea opetuksen ja   
 koulutuksen taso tekee mahdolliseksi Helsingin kehittämisen kansain-  
 väliseksi opiskelukaupungiksi.
• Elinkustannukset pidetään kurissa. Kaupunki huolehtii palvelutarjonnas- 
 taan ja sen kustannustehokkuudesta. Palvelutuotantoa kilpailutetaan   
 kun se on tarkoituksenmukaista.
• Helsinkiä kehitetään teknologia-alan startup-keskuksena. Erityisesti   
 pienten ja mikroyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. lisäksi luo- 
 daan puitteita digitaaliselle elinkeinotoiminnalle.
Helsinki tarjoaa monipuolista kulttuuria
• Kulttuuripalveluiden monipuolisuudesta ja maksujen pysymisestä koh- 
 tuullisina huolehditaan.
• Omista lähtökohdista ammentavien kulttuuri- ja taidelaitosten sekä kris- 
 tillisen kulttuurin ja perinteen elinvoimaisuus turvataan.
• Digitalisaation mahdollisuudet kulttuuripalvelujen ja -yhteyksien paran- 
 tamiseksi sekä yleisöjen tavoittamiseksi otetaan huomioon.
• Keskustakirjastosta rakennetaan sivistystoiminnan elävä keskus ja kau- 
 punklaisten olohuone, mikä tarjoaa monipuolisia palveluja helsinkiläi-  
 sille, esimerkiksi käytännön tiedonhankintaa, koulutusta ja tarvittaessa  
 ohjausta tietokoneen käytössä ottaen huomioon erityisesti ikääihmiset  
 ja maahanmuuttajat.
• Sivukirjastojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja palvelun parantami- 
 seksi niiden yhteistoimintaa lähialueen muiden toimijoiden kanssa edis- 
 tetään.
Liikunnasta iloa ja terveyttä helsinkiläisille
• Elämänlaadun parantamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen  
 kasvun hillitsemiseksi huolehditaan ihmisten mahdollisuuksista liikun-  
 taan ja vapaa-aikaan.
• Liikuntaharrastusten kustannusten tulee olla kohtuulliset. Ikääntyvien 
 liikkumista voidaan tehostaa esimerkiksi järjestämällä ikääntyville edulli- 
 sia vuoroja uima- ja liikuntahalleihin. joukkoliikenteen matkalippujen 
 siirtoajan pidennys eläkeläisille lisää mahdollisuuksia osallistuvaan   
 liikuntaan.
• Virkistysalueita kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita. 
• Erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusta edistetään ja huolehdi-  
 taan, ettei harrastusten kalleus ole esteenä osallistumiselle eri liikunta- 
 muotoihin.

Haluamme rakentaa Helsinkiä, jonka joukkoliikenne toi- 
mii tehokkaasti ihmisten tarpeita palvellen ja ympäris-
töstä huolehtien. Pidämme tärkeänä, että kaupunki ar-
vostaa sitä, mitä tänne on jo rakennettu, eikä tarpeetto-
masti luovu esimerkiksi Malmin lentokentästä.
Helsingin väestöennusteen kolme vaihtoehtoa ovat 
nopea kasvu, perusvaihtoehto ja hidastuva kasvu. Pi- 

dämme parhaana vaihtoehtona suunnitella tulevaisuutta perusvaihtoeh-
don mukaisesti.
Arvostamme Keskuspuistoa
Nopean kasvun vaihtoehdon mukainen kaupunkisuunnittelu johtaa sii-
hen, että luovumme tarpeettomasti osasta arvokkaista viheralueista ja 
pikkuhiljaa nakerramme Keskuspuistoa.
Nopean kasvun vaihtoehto voi aiheuttaa myös merkittäviä ongelmia 
maahanmuuttajien kotouttamiselle. jos kaupunkia kasvatetaan nope-
asti, mutta ns. kantasuomalaisten määrä ei juuri lisäänny, niin uudet 
asuinalueet saattavat täyttyä lähes pelkästään maahanmuuttajista. Tä- 
mä heikentää sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin. Kotoutumiseen 
tarvitaan aikaa ja ajan kanssa syntyneitä ihmissuhteita syntyjään suo-
malaisten kanssa.
Sanomme kyllä helsinkiläisille asunnon tarvitsijoille. Haluamme, että hel-
sinkiläisellä on etuoikeus kaupungin asuntoihin. Toki myös niitä pitää 
suosia, joilla on työ- tai opiskelupaikka Helsingissä.
Mikäli Kristillisdemokraatit saavat päättää, niin Keskuspuisto, Malmin 
lentoasema ja Tuomarinkylän koira- ja ratsastuskeskus säästyvät.
Tehokkaan joukkoliikenteen mahdollisuudet tutkittava
Haluamme rakentaa tehokasta ja nopeaa joukkoliikennettä, mikä on ylei-
nen trendi kaupunkien viihtyvyyden parantamiseksi. Pidämme useiden 
asiantuntijoiden laatimaa Helsinki Quick Step –suunnitelmaa lähemmän 
tutkimisen arvoisena.
Keskuspuistoa ei pidä uhrata kaupunkibulevardiksi, mutta nopea Helsin-
ki Quick Step –suunnitelman mukainen raitiojuna –ratkaisu vaikuttaa 
mahdollistavan kaupunkibulevardien synnyn. Samalla ruuhkamaksun 
tarve poistuu, samoin tarve useille maanalaisille liikenneratkaisuille, ku-
ten Sörnäisten tunneli, Pisara-rata tai metron jatkamisen Pasilaan.
Tulevalla valtuustokaudella tulee kiinnittää erityistä huomioita liikenne-
hankkeiden budjettien pitämiseen ja hyvään johtamiseen, jotta länsi-
metron virheitä ei toisteta.

Kaupunkisuunnittelu, liikenne 
ja asuminen Helsingissä tarvitaan inhimillistä ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.  

Kristillisdemokraatteina tahdomme auttaa avuntarvitsijaa ja turvata 
oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen maahamme. jotta se voi onnis-
tua, maahanmuuton on oltava hallittua ja lieveilmiöitä on torjuttava.
Inhimillisyyttä
• Korostamme helsinkiläisten tärkeyttä maahanmuuttajien kotouttami-  
 sessa. Toivotamme oleskeluluvan saaneet tervetulleeksi osaksi yhteis- 
 kuntaamme ja otamme heidät vastaan työpaikoille, kouluihin, harras-  
 tuksiin ja muihin yhteisöihin.
• Puolustamme perheitä ja lapsen oikeutta isään ja äitiin. Perheenyhdis-  
 tämisissä on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia.
• Puolustamme jokaiselle yhtäläistä ihmisarvoa ja perusoikeuksia em-  
 mekä  hyväksy rasismia.
Hallittavuutta
• Tahdomme lisätä maahanmuuton hallittavuutta varmistamalla riittävät  
 viranomaisresurssit.
• Arvostamme omia juuriamme. Rohkaisemme vaalimaan myönteistä 
 uskonnonvapautta sekä pitämään esillä suomalaista kulttuuriperintöä   
 sekä kristillistä uskoa yhteiskunnassa, erityisesti peruskouluissa ja var-  
 haiskasvatuksessa. Uskonnollisten vainottujen vähemmistöjen, kuten   
 kristittyjen, osuutta turvapaikanhakijoina tulee lisätä.
Ratkaisuja
• Maahanmuuttajien aiempi koulutus ja osaaminen on hyödynnettävä.   
 Siksi Helsinkiin on luotava koulutusta, jolla tiedot ja taidot sovelletaan  
 suomalaiseen työelämään sopiviksi.
• Esitämme kotouttavaa työtoimintaa ja työkokeiluja turvapaikanhaki-  
 joille ja kotoutettaville. Turvapaikanhakijoille mahdollistetaan pankki- 
 tilien avaaminen.
• Kotouttamiskoulutus on siirrettävä opetus- ja kulttuuriministeriön alai- 
 suuteen ja kuntien tehtäväksi, joten Helsingin kaupungin tulee huo-  
 lehtia turvapaikanhakijoiden koulutuksesta.
• Naisten, erityisesti kotiäitien kotouttaminen edellyttää lisää mahdollisuuk- 
 sia kielikoulutukseen ja aikuisten peruskoulutukseen. Siitä on hyötyä   
 myös  lasten koulunkäyntiin, kun he voivat saada tukea kotoa äideiltä.
• Muslimien integroitumista Helsinkiin on vahvistettava.  Islamin uskon-  
 nonopetus tavoittaa lähes kaikki musliminuoret ja opetuksen sisältöön 
 tuleekin kiinnittää erityishuomiota niin, että se on saatettava pätevien 
 opettajien hallintaan ja tukemaan kotoutumista.  Helsinkiin ei pidä ra- 
 kentaa suurmoskeijaa yhteiskunnan tuella.


