2017

Painosmäärä 104 000 kpl Espoo

TULEVAISUUDEN
ESPOO ON ROHKEA
JA ELINVOIMAINEN
Perustusten ja pohjatöiden tekeminen huolella on tärkeää,
sillä rakennus seisoo perustustensa varassa koko elinkaarensa ajan.
Espoon perusta on rohkeissa ja eteenpäin katsovissa päättäjissä,
jotka pitävät huolta kaupungin elinvoimasta.
Moni on minultakin kysynyt,
miksi kiinnostua kuntavaaleista,
kun maakuntauudistus vie kunnilta rahat ja päätösvallan. Kuitenkin tiedämme, että kunnan
tehtäväksi jäävät sivistys, koulutus, kaavoitus ja elinkeinotoimi.
Tärkeitä tehtäviä kaikki. Lisäksi
kunnille jää verotusoikeus, mikä
on myös hyvä asia. Ilman sitä ei
kunnilla olisi tulevaisuutta.
Tuleva maakuntauudistus kannattaakin kunnissa nähdä ennen
kaikkea myönteisenä haasteena.
Kun raskas ja vaikea sote siirtyy
suuremmille hartioille, Espoossakin voidaan entistä paremmin
keskittyä esimerkiksi elinkeinopolitiikkaan, kaavoitukseen ja
koulutukseen.
Mitä paremmin kunta hoitaa
elinkeinopolitiikkaa ja houkuttelee uusia yrityksiä, sitä
enemmän syntyy työpaikkoja ja
verotuloja. Yrittäjäystävällinen
ja elinvoimainen kunta on myös
taloudellisesti itsenäinen. Sellainen kunta pystyy tarjoamaan
kuntalaisille hyviä palveluita
kuten koulutusta, varhaiskasvatusta ja vanhuspalveluita.

Sote siis lähtee, mutta muuten
elämä jatkuu ennallaan. Menopuolella suurin epävarmuus
kunnissa liittyy usein soteen,
joten talouden näkökulmasta
elämä muuttuu ennustettavampaan suuntaan soten siirtyessä maakuntaan. Espoo
on moneen muuhun kuntaan

”MITÄ PAREMMIN
KUNTA HOITAA ELINKEINOPOLITIIKKAA
JA HOUKUTTELEE
UUSIA YRITYKSIÄ,
SITÄ ENEMMÄN SYNTYY
TYÖPAIKKOJA JA
VEROTULOJA.”
verrattuna hyvässä asemassa,
sillä se kasvaa noin 4000 asukkaalla vuosittain. Kaupungin
positiivisena ongelmana on
investointitarpeet esimerkiksi
uusiin kouluihin, joihin tulee yli
800 oppilasta lisää joka vuosi.

Hienoa on myös se, että suurista investoinneista huolimatta
Espoon veroprosentti on saatu
pidettyä kohtuullisella tasolla ja
velkaantuminen on taittumassa
vuoteen 2020 mennessä. Terve
talous on jokaisen kunnan elämän edellytys.
Pohjatöiden laiminlyönneistä
voi olla seurauksena suuri lisälasku tai jopa rakennuksen purkaminen perustusten pettäessä.
Kuten rakentamisessa, myös
kunnissa perustan täytyy olla
kestävällä pohjalla. Siksi valtuustoihin tarvitaan jatkossakin
tutkitusti Suomen luotetuimman kuntapuolueen, Kokoomuksen, fiksuja päättäjiä.
Rohkea, itseensä luottava ja
eteenpäin katsova Espoo pärjää
myös tulevaisuudessa. Sellainen Espoo ei jää haikailemaan
mennyttä, vaan näkee muutoksen mahdollisuutena. Sellainen Espoo on kaikille hyvä.

Petteri Orpo
Kansallisen Kokoomusen
puheenjohtaja
Valtiovarainministeri

Kuvaaja: Sakari Piippo

ESPOO ON EDELLÄKÄVIJÄ JA VASTAA ASUKKAIDEN TARPEISIIN.
ESPOO ON PARAS KAIKILLE.
TYÖ JA YRITTÄJYYS

TERVEYS JA HYVINVOINTI

• Työnteon tulee aina olla
• Hyvinvointipalvelut on toteutettava
kannattavaa, työ luo turvallisuutta
ihmisen, ei hallinnon ehdoilla

ASUMINEN JA LIIKENNE
• Asuntotuotannon on oltava
monipuolista

SIVISTYS JA KOULUTUS
• Tulevaisuuden sivistys tehdään
kunnissa - kulttuuripalvelut turvataan

• Hyvä suunnittelu ottaa huomioon
niin ihmisten jokapäiväiset tarpeet, • Yksilön huomioon ottavaa, tehokasta
ja laadukasta, tulevaisuuteen
kustannustehokkuuden kuin mahdollisimman vähäisen kuormituksen
valmistavaa koulutusta
• Kuntien hankinnoilla säästetään
• Parannetaan kodin ja ympäristön
luonnolle
veronmaksajien rahaa ja vauhditurvallisuutta ja panostetaan ennalta- • Monimuotoista ja toimivaa liikennettä • Jokaiselle lapselle ja nuorelle 		
tetaan innovaatioita. Hankintaosaaehkäisevään toimintaan, huolehtien
turvallinen koulutie ja katkeamaton
on kehitettävä - turvallinen ja sujuva
mista päivitetään ajan tasalle
myös omaishoitajien jaksamisesta
opinpolku – koulut kuntoon
matka kouluun, töihin, asioille tai
vapaa-ajan harrastuksiin
• Elinkeinopolitiikassa kunta mahdol- • Palveluiden on oltava laadukkaita ja
listaa, neuvoo ja tekee yhteistyötä
tasa-arvoisia tulotasosta riippumatta
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TEKSTARI
TERVEISIÄ!

Rohkeutta! Liikettä!
Pöhinää!
Numero on kuusysi.
69
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Minna Hirvonen

- Yksilön hyvinvointi takaa yhteisön hyvinvoinnin
- Uudet ja innovatiiviset tavat tuottaa palveluita
- Ikääntyneiden erityistarpeet huomioitava
- Koulutuksen korkea laatu ja monimuotoisuus on mahdollistettava
- Opiskelijoille on taattava opiskelurauha
- Kauklahtelainen aktiivinen työhyvinvointivaikuttaja ja työolojen parantaja
- Kehityspäällikkö IT-osastolla

109

Perhe: puoliso ja kolme lasta, joista kaksi on jo muuttanut kotoa
Isoäiti vuoden ikäiselle pojalle
Vapaa-aika: monipuolinen liikunta

24

minnahirvonen.kokoomus.net | www.facebook.com/Minna.Kokoomus/ | twitter.com/minnamanna

Kuntapalvelut paremmin,
nopeammin, halvemmalla
digitaalisesti! Äänestä.
9
Kokoomus on hyvinvoinnin
ylläpitäjä ja tulevaisuuden
rakentaja. Pesemme muut
KUUSI-NOLLA.
60
20 vuotta, eikä suotta!
65

15

Päivähoito, koulut ja
vanhustenhoito kuntoon –
Dagvården, skolorna och
äldreomsorgen i skick!
41
Iloa ja hyvinvointia!
Asiat arjen tasolle!
87

KÄY KATSOMASSA NIMETYT EHDOKKAAT
www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit

Oi, muistatko vielä sen
viidenkympin, jota Espoossa
äänestetään.
50

Teatteritalo Tapiolaan uus?
Sitä jos tahdot, niin mukaan
tuus. Valintasi siis SATAKUUS.
106
Elinikäisen hyvinvoinnin ja
koulutuksen puolestapuhuja.
98
Pidetään Espoo
sivistyskaupunkina!
54
Aikuisten hyvinvointi turvaa
lasten ja nuorten hyvinvoinnin!
Äänestä minua, äänestät
oikein.
7
Pohjois-Espoon ääni,
rakentamisen ja liikenteen
ammattilainen
104
Menestyvä kaupunki sijoittaa
koulutukseen ja kulttuuriin,
eivätkä vanhukset ole sille
taakka.
64
Hei ”audimies”,
Espoo myös autottomille!
33
Metropoli kun Länsimetro
liittää lännen keskukset
Itäkeskuksiin. Länsi loppuu
lännestä Westendiin.
53

Suuret ikäluokat eivät ole
vielä saaneet maailmaa
valmiiksi, mutta yritämme
kovasti
96
Espoon hyvä talous on
kaikkien asukkaiden etu.
Pidetään asukkaista huolta
isolla sydämellä.
86
Tunnollinen viljelijä istuttaa
puita, joiden hedelmiä ei
koskaan tule näkemään.
90
Ennen Kokoomuksella oli
Sari sairaanhoitaja, nyt sillä
on Paula fysioterapeutti.
108
Yksilön hyvinvointi mahdollistaa yhteisön
hyvinvoinnin.
24
Liikunnallinen ja hyvätapainen ehdokas valmis seikkailuun. Tositarkoituksella
Tillinmäestä.
Mies 21
Elämäntapauudistus!
Arkielämä sujuvaksi/
kehittäväksi kaikille ryhmille kestävän kehityksen
mukaan.
8

HALUATKO?
TURVALLISEN KAUPUNGIN?
SUOMEN PARHAAT KOULUT?

TURVALLINEN KAUPUNKI
Kokoomus on rakentanut sen.
Espoo valittiin jo neljättä kertaa
Suomen turvallisimmaksi kaupungiksi 2017.
SUOMEN PARHAAT KOULUT
Olemme mahdollistaneet ne.
Espoon lukiot ovat viime vuosina vakiinnuttaneet paikkansa
valtakunnallisten vertailujen
kärjessä, mikä vahvistaa niiden
vetovoimaa.

Uudelleen
valtuustoon!

PIRJO
KEMPPI-VIRTANEN

000
39

-

DI, yrittäjä, rakentamisen asiantuntija
Kaupunginvaltuutettu
Uudenmaan maakuntavaltuutettu
Omnian hallituksen puheenjohtaja
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja
Kirkkovaltuutettu, YKN:n jäsen

Painosmaarä
104 000 kpl Espoo
Päätoimittaja
Leena Hoppania

Julkaisija
KEA-Invest Oy
Ulkoasu
Sari Holmgren

kemppivirtanen.net

Koulukorjausten järjestys on
määritelty ja ohjelmoitu vuosiksi
eteenpäin. Koulujen rakentamisessa otetaan käyttöön
moduuliratkaisut laadun varmistamiseksi ja kustannusten
hallitsemiseksi.

2017

Toimitussihteeri
Perttu Koistinen

Vastuullisen äänestäjän valinta

Espoossa on Suomen parhaat
koulut sekä maailman parhaat
koulupalvelut ja varhaiskasvatus. Kokoomus on aina painottanut koulutuksen merkitystä,
ja Espoossa siihen kohdistetaan enemmän voimavaroja
kuin naapurikunnissa.

Painopaikka
Alma Manu/Tampere

Jakelu
Suomen Suoramainonta Oy
Helsingin Jakelu-Expert Oy
Toimitus
(avoinna klo 9–16)
Itäportti 4 A, 02210 Espoo
puh. 0207 488 522
faksi (09) 855 0586
gsm 040 7242 076
leena.hoppania@kokoomus.fi

KUNNALLISVAALIT 2017

3

ESPOO ON EUROOPAN
KESTÄVIN KAUPUNKI
Espoo on vuonna 2016 tehdyn
kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan
Euroopan kestävin kaupunki.
Tutkimus osoitti, että kasvava
Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologisilla
kestävän kehityksen mittareilla
mitattuna onnistunut pitämään
kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin
teettämässä tutkimuksessa oli
mukana yli 140 eurooppalaista
kaupunkia. Eurooppalaisten
kaupunkien vertailututkimuksen toteutti hollantilaisen Tilburgin yliopiston yhteydessä toimiva Telos-tutkimusinstituutti.
Espoon vahvuuksiksi tutkimuksessa nousivat erityisesti osaaminen, turvallisuus ja luonto.
Espoo edistää kaikessa tekemisessä kaupungin, asukkaiden, yritysten, Aalto-yliopiston
ja muiden yhteisöjen välistä
kumppanuutta ja yhteistyötä.
”Espoo Innovation Garden”
-yhteisö kuuluu Euroopan innovaatiopääkaupunkien joukkoon.
Sosiokulttuurisesti tarkasteltuna espoolaisten koulutus- ja

61

”ESPOON JO NYT
ALHAISET KASVIHUONEPÄÄSTÖT JATKAVAT
VÄHENEMISTÄÄN.”
useaan otteeseen todettu Suomen turvallisimmaksi kaupungiksi. Kaupungin vetovoimaa
tukee monipuolinen liikunta-,
kulttuuri- ja palvelutarjonta.
Kaupunkilaiset luottavat yhteiskuntaansa ja toisiinsa.
Espoon jo nyt alhaiset kasvihuonepäästöt jatkavat vähenemistään. Päästöjä vähentävät
muun muassa Suomenojan lämpöpumppulaitoksen toiminta,

Vastuullinen valinta
– järjellä ja sydämellä.
www.hannakonttas.fi

Ilmoituksen maksaa ehdokas itse.
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tulotaso sekä terveydentila ovat
Espoossa eurooppalaista kärkeä. Väestö kasvaa ja kaupunki
koetaan turvalliseksi. Espoo on

Kivenlahden pellettivoimalaitoksen käyttöönotto sekä
vähäpäästöinen kulutussähkö.
Sekä aurinkosähkön että maalämmön suosio on kasvanut.
Geolämmön
käyttöönotto
parantaa tilannetta entisestään.
Espoossa päästään ensimmäisenä testaamaan uusiutuvaa
geotermistä energialähdettä,
joka tuottaa täysin päästötöntä kaukolämpöä seitsemän
kilometrin syvyisten Otaniemen kallioperään porattavien
lämpökaivojen avulla. Raideliikenteeseen tukeutuva verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen kaupunkirakenne on
kestävä ratkaisu.
Espoo luokiteltiin myös vihreäksi kaupungiksi. Tätä selittävät
Nuuksion erämaa, keskuspuisto,
merellisyys ja runsas lähiluonto.
Espoolaisille oman asuinalueen
lähiluonto on erityisen tärkeä.
Espoon arvoihin on kirjattu
vastuullinen edelläkävijyys,
jossa on sitouduttu kehittämään Espoota sosiaalisesti,
ekologisesti ja taloudellisesti
kestävästi. Se antaa hyvät edellytykset jatkaa Espoon kasvutarinaa asukaslähtöisesti kestävällä tavalla.
Tutkimus: ESPOO ON EUROOPAN KÄRKIKAUPUNKI

Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja

Kuvaaja: Kimmo Brandt/Compic

RASKAAN
SARJAN
OSAAJA

Järkevää päätöksentekoa

Harri Sane

89

Haluan edistää mm. pienyritystoimintaa, liikenteen sujuvuutta, kaikkien
ikäryhmien harrastusmahdollisuuksia
ja ikääntyvien palveluja.

http://www.harrisane.fi

Jokainen teatteri
tarvitsee ohjaajansa

Tero J.
KAUPPINEN

109

Ville Virkkunen
Ymmersta
villevirkkunen.ehdolla.fi

38
ESPOON

KOKOOMUS
Anna vaikuttavuutta äänellesi
Muutosjohtaja * Strategi * Kaupungin toiminnan tuntija * Yrittäjä
* Rehtori * Johtamisen kehittäjä * Työssä käyvä eläkeläinen
* Tietokirjailija * Kirjailija * Perheenisä * Ympäristötietoinen autoilija
* Kaksi tutkintoa (taloustiede ja johtaminen)

• Espoon palvelut turvattava
SOTE-muutoksessa
• Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
• Koulujen kunto ja koulutuspaikkojen
riittävyys kasvavassa Espoossa
• Inhimillinen ja arvokas vanhustenhoito
• Terve kuntatalous

Parannetaan yhdessä

Maksaja: Mia Laiho

MIA LAIHO - lääkäri, äiti

49

ESPOO

MIKÄ SINUA LIIKUTTAA?

???

Kaupunginvaltuutettu

kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen ympäristötaloustieteen maisteri
äiti lehdistöpäällikkö suurlähetystössä

Tekoja joustavan liikkumisen
ja viihtyisän asumisen puolesta

ULLA PALOMÄKI

73

Espoolaisen autoilijan puolustaminen: Valinnanvapaus liikkumisessa
on taattava eikä pysäköintiä saa
vaikeuttaa liikaa.
Espoon eri asuinalueiden omaleimaisuutta on korostettava ja kulttuuriperintöä vaalittava, alueista ei
saa tehdä samannäköistä massaa.
Sisäilmaongelmat saadaan kuriin
rakentamalla turvallisia ja terveellisiä kouluja.
Tutustu nettisivullani kirjoituksiini ja mielipiteisiini
Espoon kehittämisestä!
www.ullapalomaki.com

Ilmoituksen maksaja Ulla Palomäki

4

Syrjäytyminen liikuttaa monia, niin minuakin.
Nuorten yrittäjyys liikuttaa liikkuvaa yrittäjää.
Sisäilmaongelmien eteen on tehtävä nopeita liikkeitä!
seuraa minua / www.anitraahtola.com

ANITRA AHTOLA

Pekka Lempiäinen
54
Valtiotieteiden tohtori (käytännöllinen filosofia)
Ympäristölautakunnan jäsen, Lintuvaara
Leppävaaran Kokoomuksen varapuheenjohtaja
Hyvän kotikaupungin puolesta – järkeä päätöksentekoon
nykyisen kunnallisveroprosentin pohjalta!
Koulutus pidettävä laadukkaana ja epäterveelliset
koulurakennukset korjattava!
Kivihiili pois Espoosta!
Liikenne sujumaan ja ruuhkat pois väyliä tasapuolisesti
kehittämällä!
Ei aluepysäköintikielloille!
Ei uusia kivilouhoksia Pohjois-Espooseen!
Kaupungin oltava hyvä työnantaja työntekijöilleen!
Facebook Pekka Lempiäinen – Kokoomus Espoo
www.pekkalem.blogspot.fi

KUNNALLISVAALIT 2017

5

ESPOON TULEVAISUUS
NÄYTTÄÄ PARHAALTA
Me espoolaiset olemme monilla mittareilla mitaten valtakunnan
eturivissä. Ylen julkaisemassa Kuntatutka-palvelun vertailussa
(10/2016) mittareina käytetään kunnan elinvoimaa, taloutta,
terveyttä ja ilmapiiriä. Espoo saa kaikista täydet 5/5 -pistettä.
Pääkaupunkiseudun suurista
kaupungeista Espoon tulevaisuus näyttää parhaalta.
Espoon valteiksi vertailu listasi
Länsimetron, Suomen korkeimman koulutustason ja verraten
kevyen verotuksen.
Varhaiskasvatusta on kehitetty
vuosi vuodelta paremmaksi ja
vanhempien tyytyväisyys siihen
on erinomaisella tasolla. Tasokas koulutus ja perusopetus
ovat espoolaisille erityisen tärkeitä ja se näkyy myös hyvinä
Pisa-tuloksina.
Ammatillisen koulutuksen
uudistukseen on varauduttu,
jotta tasokas koulutus on jatkossakin saatavissa. Kukaan ei
syrjäydy ja koulutus johtaa työllistymiseen tai jatko-opintoihin.
Aalto-yliopisto, jossa insinööritieteiden, kauppatieteiden
ja taiteen opetus tapahtuu
samalla kampuksella, on luonut

”TERVEYSPALVELUITA
ON ESPOOSSA
ORGANISOITU
ENNAKKOLUULOTTOMASTI UUDELLEEN”

uusia mahdollisuuksia innovaatioille, tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle. Menestyminen
uusien tuotteiden ja palveluiden, yrittäjyyden sekä vientitoiminnan kehittämisessä on
myös koko Suomen kannalta
merkittävä tavoite. Tarvitaan
maailmanluokan osaamista.
Espoo on turvallinen kaupunki
suhteessa muihin Suomen
vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Kyselyssä 95 prosenttia
arvioikin järjestyksen ja tur-

HALUATKO?
TULEVAISUUTEEN KATSOVAN KAUPUNGIN?

vallisuuden hyvin hoidetuksi.
Turvallisuutta on vaalittava
myös lähiympäristössä ja jopa
kodeissa, kun ikääntyvien kyky
pärjätä itsenäisesti heikkenee.
Kotiin tarjottavien palvelujen
laatu ja hoivakotipaikkojen
saatavuus on varmistettava.
Kaikista on pidettävä huolta.
Ympäristön viihtyisyys, katujen
ja jalkakäytävien hyvä kunto ja
sujuva liikenne ovat tärkeitä turvallisuustekijöitä kaikenikäisille.
Terveyspalveluita on Espoossa
organisoitu ennakkoluulottomasti uudelleen. Jonot on
saatu suurelta osin puretuksi
ja esimerkiksi neuvola palvelee
jopa iltaisin ja viikonloppuisin. Espoon uusi sairaala tulee
palvelemaan potilaita uudella
tavalla ja kuntoutusta painottaen. On tärkeää myös sote-uudistusta tehtäessä huolehtia
siitä, että laatutaso terveyspalveluissa Espoossa säilyy ja

TULEVAISUUTEEN KATSOVA
KAUPUNKI
KOKOOMUS on aloittanut sen
rakentamisen. Espoolla on
vahva tahto olla kärkikaupunkina mullistamassa kuntapalveluja digitalisaation avulla.
Digitalisaation käyttöönotto

KOKOOMUSLAISESSA KUNNASSA YMMÄRRETÄÄN,
ETTÄ HYVINVOINTI VOI AJAN MITTAAN PERUSTUA
VAIN KESTÄVÄLLÄ POHJALLA OLEVAAN TALOUTEEN.
Siksi palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti
ja huolehdittava siitä, että nykyhetken ratkaisut vievät
kohti tervettä taloutta.
Veronmaksajien varoja on käytettävä vastuullisesti
siihen, mihin ne on tarkoitettu.

paranee jatkossakin kustannuksia kasvattamatta.
Espoon omaperäinen viiden
kaupunkikeskuksen malli on
todettu hyväksi kaupunkirakenteeksi. Me espoolaiset arvostamme luonnon läheisyyttä ja
hyviä ulkoilumahdollisuuksia.
Hyvät asiat eivät tapahdu
itsestään. Päätöksenteossa ja

mahdollistaa tulevaisuuden
tasokkaan palvelutuotannon
kunnissa sekä palveluiden helpomman saatavuuden. Julkisen
talouden kestävyysvaje ja kuntapalvelujen kysynnän jatkuva
kasvu edellyttävät uudenlaisia
keinoja palvelutuotantoon.

toteutuksessa Espoon Kokoomuksella on suurimpana valtuustoryhmänä ollut niissä
merkittävä rooli. On tärkeää,
että työ yhä paremman Espoon
puolesta jatkuu.

Pirjo Kemppi-Virtanen
Kaupunginvaltuutettu
Espoon Kokoomusen pj.

Espoon Yrityskylässä tarjotaan talouden, työelämän ja
yrittäjyyden tietoja ja taitoja 6.
luokkalaisille
Nuoriso-, koulutus- ja työllisyystakuun toteutuminen on
Kokoomuksen tavoite.
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Aho Tuomas
Ylioppilas
NUOTTANIEMI

Alaviiri Kaisa

3

7

KM, perusop. aluepäällikkö

LEPPÄVAARA

4

Ahtola Anitra
Yrittäjä, tanssinopettaja
NUOTTANIEMI

5

Airikainen Pertti
Vastaava sairaanhoitaja
TUOMARILA

8

9

12

13

Back Eva
Brummer Markku
YTM, tutkimushaastattelija Yrittäjä
LAAKSOLAHTI
TUOMARILA

6

Airinen Jyri
Opiskelija
TUOMARILA

Erämaja Elias
Ekonomisti, VTM
TAPIOLA

10

TULEVAISUUDEN ESPOO TEHDÄÄN YHDESSÄ
• Kokoomuslaisessa kunnassa ymmärretään,
että hyvinvointi voi ajan mittaan perustua vain
kestävällä pohjalla olevaan talouteen.

Erävuoma Asso

11

Kehitys ja markkinointij.
KTM

• Siksi palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti
ja huolehdittava siitä, että nykyhetken ratkaisut
vievät kohti tervettä taloutta.

Eteläsalo-Holmberg Emmi Granfelt Erika
Yrittäjä
Koulutussuunnittelija, KM
KIVENLAHTI
POHJOIS-LEPPÄVAARA

Grann Mirva

14

Viestintäjohtaja

MANKKAA

• Veronmaksajien varoja on käytettävä vastuullisesti siihen,
mihin ne on tarkoitettu.

Haarala Jari
IT-Asiantuntija
KILO

www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit

Haukilahti Timo
Yrittäjä, konsultti
KUITINMÄKI

19

27

Honkaheimo Jussi
Account manager, yrittäjä
IIVISNIEMI

35

Kandathil Shameer
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, master of science
OLARI

Koljonen Tatu
TkT, professori
EESTINMALMI

43

Havu Isto
FM, opettaja
MATINKYLÄ

Humala Sami
BBA
LAAJALAHTI

20

28

36

Kauma Pia
KTM, vientijohtaja
FRIISILÄ

44

Konttas Hanna
KM, luokanopettaja
ESPOONLAHTI

21

Heikkinen Hannu
Laboratorioinsinööri
TILLINMÄKI

Iloniemi Eero
Konsultti, MBA
TONTUNMÄKI

Kauppila Jaana
Lakimies
MANKKAA

Koskinen Jussi
DI
HAUKILAHTI

29

37

45

Helenius Mika
DI
JUPPERI

Jalonen Jaana
Yrittäjä
SUVISAARISTO

22

30

38

Kauppinen Tero J.
Johdon konsultti,
kirjailija, WESTEND

46

Kuusisto Kari
Ekonomi, lakimies
KARHUSUO

15

Hakala Hannele

16

Asiakkuusjohtaja
POHJOIS-TAPIOLA

23

24

Hiipakka Suvi-Päivikki
Hirvonen Minna
Kasv.maist.,sisustussuun.
Kehityspäällikkö,
HANNUSJÄRVI/KURTTILA IT-tradenomi, KAUKLAHTI

31

Johansson Sebastian
IT-asiantuntija
POHJOIS-TAPIOLA

39

Kemppi-Virtanen Pirjo
DI
TAPIOLA

Käri-Zein Päivi
KTM, lehtori
LEPPÄVAARA

47

32

Jokinen Janne
Taksinkuljettaja
POHJOIS-LEPPÄVAARA

Kiijärvi Laura
Arkkitehti
VIHERLAAKSO

40

48

Laakso Mikko
Toimitusketjuspesialisti,
KTM, OLARI

17

Hanhela Heidi
Järjestösihteeri, valt. yo
MATINKYLÄ

25

Holst Jan
KTM, johdon konsultti
NÖYKKIÖ

33

Järnefelt Christian
DI
MATINKYLÄ

41

Kivilaakso-Wellmann Eva
Päätoimittaja, hum.kand.
TAPIOLA

Laiho Mia
LT, erikoislääkäri
LAAKSOLAHTI

49

18

Hanhisalo Markus
Kiinteistönvälittäjä, DI
SAUNALAHTI

26

Holsti Emma Kastanja
Ylioppilas, suunnittelija
NIITTYKUMPU

Kalima Taryne
Vartija, kaup.yo
VANTTILA

34

42

Knaster Anne Marita
Toiminnanjohtaja, MBA
TAPIOLA

50

Lang Tarja
Tutkimuspäällikkö, FT,
JUPPERI
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51

Lauslahti Sanna
Kansanedustaja, KTM
YMMERSTA

59

Metsä Kimmo
VTM
OLARI

67

Noponen Jyrki
DI, Director
JÄRVENPERÄ

75

Pelkonen Jukka
FM, yrittäjä
KATTILALAAKSO

Riihimäki Pekka
Psykoterapeutti
JUPPERI

83

91

Siirtola Markku
Muusikko, linja-autonkuljettaja, OLARI

99

Tolvanen Kari
Kansanedustaja, rikosylikomisario
ESPOO

Vilén Peppi
Opiskelija
OTANIEMI

107

Lehtisyrjä Mika
Yrittäjä, FM
OLARI

52

60

Meurman Kristian
Yrittäjä
IIVISNIEMI

68

Nyman Kim
DI, Tuotepäällikkö
LATOKASKI

76

Peltokorpi Mikko
Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos, MATINKYLÄ

84

Roos Mia
TtM, sairaanhoitaja
KAUKLAHTI

92

Silwal Santosh-Saagar
Yrittäjä
PERKKAA

100

Torikka Peter
Oikeustieteen ylioppilas
ESPOONLAHTI

108

Viljakainen Paula
Fysioterapeutti
LAURINLAHTI

53

Lehtola Ville
TkT, robotiikan tutkija
LEPPÄVAARA

61

Mustakallio Kristiina
Ekonomi, toiminnanjohtaja
WESTEND

69

Oila Kimmo
Asianajaja, diplomiinsinööri, OTANIEMI

77

Petriotis Christos
KTM, Henkilöstöpäällikkö
OLARI

Rukko Anna
Opiskelija
WESTEND

85

93

Solhagen Sauli
YTM, opettaja, SVM,
lärare, KAUKLAHTI

101

Torkki Markus
Ylilääkäri, kaupunginhallituksen pj., OITTAA

109

Virkkunen Ville
Teatteriohjaaja ja kansanedustajan avustaja
YMMERSTA

54

Lempiäinen Pekka
Valtiotieteiden tohtori,
filosofi
POHJOIS-LEPPÄVAARA

62

Mykkänen Kai
Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri
TAPIOLA

70

Ojanen Olli
KTM
POHJOIS-TAPIOLA

78

Ponkkala Diana
Rakennusinsinööri, osastopäällikkö, WESTEND

86

Saarniala Tea
Palvelupäällikkö, ITS
TAPIOLA

94

Soljasalo Jarmo
Palotarkastaja, sairaanhoitaja, SAUNALAHTI

102

Turunen Arto
KTM, Yksikönpäällikkö
POHJOIS-TAPIOLA

110

Vuornos Henrik
Kaupunginvaltuutettu,
tiedotussihteeri
TAPIOLA

www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit

55

Lintunen Kai
OTK, KTM
UUSMÄKI

63

Mård Riitta
FK, Viestinnän asiantuntija,
NIITTYKUMPU

71

Paattiniemi Johanna
Hallintojohtaja
TUOMARILA

79

Rautio Annemari
Tradenomi, asiantuntija
POHJOIS-LEPPÄVAARA

87

Sahlman Eeva
TtM
OLARI

Syrjänen Heikki
Merimies
MATINKYLÄ

95

103

Tuure Herttaliisa
Pääsihteeri, YTM
MÄKKYLÄ

111

Wanne Elina
DI operatiivinen johtaja
PERKKAA

56

Markkula Markku
DI
LEPPÄVAARA

64

Männikkö Olli
Kunnallisneuvos, toimitusjohtaja, OLARI

72

Palm Anneka
Asiakaspalveluvastaava
TAPIOLA

Rautio Einari
Opiskelija
ESPOONLAHTI

80

88

Sammallahti Tere
DI, LVI-projektipäällikkö
NUOTTANIEMI

96

Särkijärvi Jouni J
Arkkitehti
KUURINNIITTY

104

Tähtikunnas Janne
Toimitusjohtaja, DI
KALAJÄRVI

Aria Yar
Lääkäri, LL
MATINKYLÄ

112

Meriläinen Raija

57

Opetusneuvos,
kasvatustieteen tohtori
FRIISILÄ

65

Niemi Marika
Opettaja, KTM
NÖYKKIÖ

73

Palomäki Ulla

Ympäristötaloustieteen
maisteri, lehdistöpäällikkö,

JÄRVENPERÄ

81

Ravald Jaakko
Yrittäjä
FRIISILÄ

89

Sane Harri
DI, turvallisuuskouluttaja
KALAJÄRVI

97

Tapio Eliisa
Viestintäjohtaja, VTM
OLARI

105

Valkama Vesa
Toimitusjohtaja, yrittäjä
SAUNANIEMI

Åkerlund Kirsi
Asianajaja
ESPOONLAHTI

113

58

Meriläinen Valto
Yrittäjä, eläkeläinen
SUVELA

66

Nieminen Jarmo
DI, Portfolio Manager
JUPPERI

74

Pekkanen Johanna
Tekniikan lisensiaatti
TAPIOLA

Rewell Jaakko
DI
VIHERLAAKSO

82

90

Seppä Heikki
Ylikomisario, kaupunginvaltuutettu, OLARI

98

Thure-Toivanen Tiina
TtM, koulutuspäällikkö
KALLIORINNE

106

Valli Tapio
Johtaja, johtava konsultti
TAPIOLA
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IKÄÄNTYMINEN ON
RIKKAUS
Espoolaisille ikääntyminen on rikkaus. Ikääntyneet osallistuvat
ja vaikuttavat. Tarvitaan viestintää, ohjausta ja neuvontaa,
joka tavoittaa. Esteetön elinympäristö tukee vanhusten
itsenäistä elämää.
Useimmat espoolaiset ikääntyneet haluavat asua kotona.
Kaikille se ei kuitenkaan ole
mahdollista. Yhä useammat
ikääntyneet käyttävät uutta
teknologiaa. Ystävällinen teknologia ja sähköisten palvelujen uudet sovellukset auttavat
arjessa ja edistävät osallisuutta.
Hyvinvointia edistävä toiminta
on tavoitteellista. Siihen on
helppo osallistua.
Nämä ovat periaatteita, jotka
sisältyvät valtuuston hyväksymään suunnitelmaan Espoon
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 20162021. Espoo on edelläkävijä
ikääntymis-poliittisen ohjelman
teossa. Ohjelman tunnus on
”Täyttä elämää ikääntyneenä”,
ja se sisältää konkreettiset linjaukset vuoteen 2021 saakka
seniorineuvonnasta ja palveluohjauksesta, palvelukeskustoiminnasta, kotihoidosta,
päivätoiminnasta, sairaalapalveluista, palvelutoiminnasta/
tuetusta senioriasumisesta,
iäkkäiden tehostetusta palveluasumisesta ja iäkkäiden
pitkäaikaisesta laitoshoidosta.
Nyt hyväksytty ohjelma on jo
kolmas.

Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien lisäksi
vanhusneuvosto, vanhusjärjestöt ja lukuisat espoolaiset
ovat olleet aktiivisesti työssä
mukana. Espoon vanhusneuvosto osallistuu vanhuksia
koskevien suunnitelmien laatimiseen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyyden ja laadun
valvomiseen.

toiminut poikkihallinnollinen
ohjelmatyöryhmä pohtimassa
ikääntyneiden tarvitsemia
palveluja. Vaikka soteuudistus toteutuisi, jää
Espoolle paljon tehtäviä.
Espoo on jo tehnyt omaa
sote-uudistustaan: mm.
uusi sairaala, jossa erityisen
huomion ovat saaneet ikääntyneet, kaksi Elä ja asu-keskusta,
Iso Omenan palvelutori.

Espoossa vanhusten palveluiden riittävyys ja laatu ovat
pääosin hyviä huolimatta ikääntyneen väestön määrän voimakkaasta kasvusta. Riittävyys ja
laatu ovat meillä parempia kuin
Suomessa keskimäärin. Aina on
tietenkin parannettavaa. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

Suurin osa (91,2 %) yli 75-vuotiaista
espoolaisista elää aktiivista ja itsenäistä elämää ja
käyttää peruspalveluja. Pieni osa tarvitsee varsinaisia
vanhuspalveluja. Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen
turvaamisessa ennaltaehkäisy on avainasemassa.

TAVOITE: TERVE JA
TOIMINTAKYKYINEN
IKÄÄNTYMINEN

Yli 65 vuotiaita oli Espoossa v. 2015 36 000 henkilöä ja
v. 2021 arvioidaan olevan 45 495.

VANHUUS ON RIKKAUS, EI TAAKKA!
Olli Männikkö
Vanhusneuvoston puheenjohtaja, kunnallisneuvos

Kuvitus:
Tony Pyykkö

Ikääntyneitä eivät koske vain
sosiaali - ja terveysasiat. Yhtä
lailla tärkeitä ovat kulttuuri,
liikunta, kaavoitus, koulutus ja
talous. Valtuustokauden onkin

29 EERO ILONIEMI
Rakennuttajat vastuuseen kaupunkikuvasta:
Julkisiin rakennuksiin laatta, jossa
kerrotaan arkkitehti ja rakennuttaja.
Eero Iloniemi, espoolaisten edunvalvoja.

2 palstaa 97 x 45 mm

Turvallista asumista ja
hyvää hoivaa!
2 palstaa 97 x 45 mm

PAULA
VILJAKAINEN

Aktiivinen vaikuttaja

kaupunginvaltuutettu
tarkastuslautakunnan pj
Hyks-lautakunnan jäsen
VASTUUTA JA VÄLITTÄMISTÄ

www.paulaviljakainen.com

108

Tarjoamme monipuolisia asumispalveluita ja yksilöllisiä hoivapaketteja ikäihmisille Espoossa, kolmessa eri hoivakodissa. Kodeissamme eletään turvallista ja
lämminhenkistä arkea, kiireettömässä ilmapiirissä. Vakituisen asumisen ohella
palveluihimme kuuluu lyhytaikainen asumispalvelu esimerkiksi putkiremontin
tai omaisen loman ajaksi. Sovi yksityisesittely ja tule tutustumaan viihtyisiin
koteihimme. Meille voit tulla asumaan myös palvelusetelillä!
Villa Lyhde | 0400 818 889 | Viherlaaksonranta 8, Espoo
Jänismäki | 040 351 0958 | Kappalaisenkuja 3, Espoo
Opri ja Oleksi | 046 920 5857 | Pitkänkallionkuja 1, Espoo
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HALUATKO?

TEKSTARI
TERVEISIÄ!

Mitäs jos ottaisit askeleen
taakse ja tarkastelisit
tekemisiäsi ikään kuin
helikopterivinkkelistä.
89
Koulut, päiväkodit, liikenne,
terveydenhuolto kuntoon.
Byrokratia, holhous, sääntely poistoon.
20
Minun Espooni on inhimillinen, monimuotoinen, avoin
ja innovatiivinen.
79
Kaupunkilaisjärjellä on
jatkuvasti kysyntää. Lasten
liikunta, koulutus ja homekoulut!
52
Koulutus, kulttuuri ja kunto
on eväät hyvään elämään.
Menen enkä meinaa, sinun
äänelläsi.
23
Löydä Suomen toiseksi
suurimman kaupungin parhaan pesäpallojoukkueen
lukkari.
43

KODIN PERHEELLESI? KEVYEN HALLINNON JA TEHOKKAAT TUKIPALVELUT?
SUJUVUUTTA TERVEYSPALVELUIHIN? AVOIMEN KAUPUNGIN?
MERELLISEN VENEILYKAUPUNGIN?
KOTI PERHEELLESI
Kokoomus pitää huolta monipuolisesta asuntorakentamisesta ja tonttitarjonnasta niin
metrokaupungin tarpeisiin kuin
omatoimisille pientalorakentajille. Rakennamme sekä kaupunkimaista Espoota että rauhallisempaa pientalo-Espoota.

liikenteessä (HSL), Helsingin
seudun ympäristöpalveluissa
(HSY) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS).
Rakentamismääräyksissä Espoon
Kokoomus pyrkii menettelyjen ja vaatimusten yhtenäiseen soveltamiseen koko
pääkaupunkiseudulla.

KEVYT HALLINTO JA TEHOKKAAT TUKIPALVELUT

SUJUVUUTTA
TERVEYSPALVELUIHIN

Kokoomus on ajanut tukipalveluiden yhtiöittämisiä. Yhtiömuodossa tukipalveluiden
tuottaminen on tehokkaampaa, jolloin verovarat voidaan
käyttää varsinaisiin kaupunkilaisia suoraan hyödyttäviin
palveluihin.

Yhteistyössä virkamiesten
kanssa olemme kehittäneet
terveyspalveluja siten, että
potilasjonot ovat hallinnassa
ja makuuttamisesta siirrytään
kuntouttamiseen. Espoon saavuttama säästö hyvistä käytännöistä on suuruusluokkaa
30 miljoonaa euroa vuodessa,
jos verrataan esimerkiksi Helsingin toimintatapoihin.

ESPOON KOKOOMUS pitää
tärkeänä, että kaupungilla
on selkeät tavoitteet niiden
yhteisöjen suhteen, jotka kaupunki omistaa tai joissa sillä on
osuus, kuten Helsingin seudun

Vaativien terveyspalveluiden
keskittäminen Jorviin takaa
korkean osaamis- ja palvelutason sekä pitää kustannuk-

set kohtuullisina. Asukas saa
nykylain mukaan valita, millä
terveysasemalla asioi.
Espoossa on Kokoomuksen
aloitteesta ulkoistettu jo kaksi
asemaa yhdestätoista. Kuka
tahansa espoolainen voi valita
käyvänsä halutessaan näillä
ulkoistetuilla, yksityisillä terveysasemilla. Ulkoistaminen on
onnistunut erinomaisesti, kiitos oikeanlaisen kannustejärjestelmän, jossa ulkoiset asemat saavat jokaisesta aseman
vastuulla olevasta asukkaasta
vuosittaisen korvauksen.
AVOIN KAUPUNKI
Kokoomus käynnisti selvitystyön Länsimetron kustannusten noususta ja aikataulun
myöhästymisestä.
Espoon kokoomus haluaa,
että hankittaessa ICT-järjestelmiä sote-palveluihin tutkitaan myös sitä, millä tavalla
avoimen lähdekoodin järjes-

telmät voivat olla hankintavertailussa mukana. Rakennuslautakunnassa saimme
aikaan päätöksen, että Espoon
rakennusvalvonta noudattaa
pääkaupunkiseudun
kuntien yhdessä valmistelemia
säädöstulkintoja.
Espoon Kokoomus pitää
nykyistä vahvaa luottamushenkilöhallintoa parempana kuin
virkamiesjohtoisuutta tai vallan
keskittämistä pormestarille.
MERELLINEN
VENEILYKAUPUNKI
Kokoomus on ajanut veneilijöiden asiaa ja haluaa kaupungin tarjoavan monipuolisia
palveluita veneilijöille ja sälytysmahdollisuuksia veneille
sekä virkistysmahdollisuuksia
kaupunkilaisille rannoilla ja
saaristossa.
Kokoomus patisti selvittämään
Suomenojan venesatamassa
ilmenneet epäselvyydet.

Mikä yhdistää Länsimetron
ja UhLaLaLa, BumBumBum
& Bailandon? Vuosi
97
Jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus yhteen
harrastukseen varallisuudesta riippumatta!
30
Tarmokas vaikuttaja ja epäkohtiin puuttuja. Äänesta
Anitra valtuustoon toiselle
kaudelle numerolla.
4
Tehoa ja tarkkuutta sujuvan
arjen, turvallisen ja kauniin
asuinympäristön varmistamiseksi.
37

78
2 palstaa 97 x 45 mm

”Sote-lautakunnan varapuheenjohtaja Marika Niemellä oli
2013-2016 iso rooli siinä,
että asiat etenivät ja
terveyspalvelut
paranivat Espoossa”

65

Eetu Salunen Espoon
terveyspalvelujen johtaja 2013-2016

2 palstaa 97 x 45 mm

2 palstaa 97 x 45 mm

KARI KUUSISTO

RAKENNETAAN ESPOOTA
www.karikuusisto.fi
espoonkokoomus.fi/
ehdokkaat

n Ekonomi, lakimies
n Valtuustoryhmän jäsen 2005n HSY:n hallituksen jäsen
ESPOO

46

Maksaja: Kari Kuusisto.

2 palstaa 97 x 45 mm
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OSAAMISESTA VIENTIIN
Takana on kahdeksan kuukautta ulkomaankauppa- ja
kehitysministerinä ja noin 60 päivää ulkomailla yritysten kanssa
vientiä edistämässä. Kotimaassa olen haastatellut yli viisikymmentä
yrittäjää, jotka ovat kansainvälistymisen kynnyksellä.
Johtopäätös on selvä: Suomessa syntyy huikea määrä
maailmanluokan innovaatioita
– ratkaisuja, jotka vastaavat tarpeisiin parhaiten maailmassa.
Samalla kykymme myydä ja
markkinoida
ratkaisumme
maailmalle on selvästi heikompi
kuin vaikkapa ruotsalaisilla ja
tanskalaisilla. Kuvaavaa on, että
yksistään Nokian piiristä on
ponnahtanut satoja tuoteinnovaation tehneitä pieniä yrityk-

siä – monet Espoosta – mutta
Nokia-taustaisia kansainvälisen
myynnin ja markkinoinnin toimistoja en ole juuri tavannut.
Muutos ei vaadi ihmeitä.
Sen osoittaa Suomen huikea start-up buumi viimeisen
kymmenen vuoden ajalta. Kun
joukko Otaniemen TKK:n ja
Helsingin kauppakorkean opiskelijoita uhosi perustavansa
maailman suurimman kasvuyri-

tystapahtuman, kukaan ei tainnut uskoa. Viime marraskuussa
Slush keräsi jo toistamiseen
noin 20 000 kasvuyrittäjää ja
enkelirahoittajaa Helsinkiin –
neljännes Suomen kaikista konferenssivieraista viime vuonna!
Espoo on start-up buumin keskiössä. Otaniemeä on pidetty
introverttien
insinöörien
pesänä. Nyt sieltä on virinnyt
maailman vireimpiin kuu-

KULTTUURIKAUPUNKI

HALUATKO?
KULTTUURIKAUPUNGIN?
KESTÄVÄN KAUPUNGIN?

36

Kokoomus varmistaa sen. Esimerkiksi Espoon kirjastopalvelut ovat kansainvälisesti noteerattuja ja konseptia viedään
ulkomaille. Kirjastot ovat nykyaikaisia ja viihtyisiä kulttuurin ja
sivistyksen kohtaamispaikkoja.
KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku johdattaa espoolaiset
peruskoululaiset kotikaupungin

80
Einari Rautio
–
Tarvittaessa
kovana
www.einarirautio.fi
facebook.com/
AanestaEinaria,
twitter.com/
AanestaEinaria

”LOPULTA KAIKKI
LÄHTEE IHMISISTÄ.
OSAAMISEN PERUSPALIKAT SYNTYVÄT
VARHAIN. TODENNÄKÖISESTI START-UP
BUUMIN SIEMENET ON
KYLVETTY ENEMMÄN
PISA-PALKITUSSA
PERUSKOULUSSA
KUIN OTANIEMEN
LUENTOSALEISSA.”
luva start-up yrittäjien heimo.
Peliyhtiöt Rovio ja Supercell
ovat vain jäävuodenhuippu.

kulttuuri- ja liikuntatarjonnan
sekä kirjastopalveluiden pariin,
ilmaiseksi. Taiteen perusopetus
on Espoossa erinomaista.
KESTÄVÄ KAUPUNKI
Kokoomus on varmistanut sen.
Kestävän kehityksen taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja
ekologilla mittareilla mitattuna Espoo on kansainvälisen
vertailututkimuksen mukaan

”Yes we can” asennetta ja
ripaus nuorimman polven kansainvälisyyttä, niin menemme
tanskalaisista kauppakansana
ohi niin että sujahtaa.
Kokeneemmilta yrittäjiltä kansainvälistyminen vaatii ennen
kaikkea riskinottoa. Yrittäjä
joutuu miettimään uhratako
vuoden liikevoitto satsaamalla
myyntikanavien rakentamiseen. Tulos on epävarma, mutta
samalla ainoa tie ulos Suomen
pienistä ympyröistä. Valtio ei voi
määrätä yrityskulttuuria, mutta
voimme madaltaa riskinoton
kynnystä. Nythän teemme niin
tuoteinnovaatioissa. Ja hyvin
teemmekin. Kasvuyrittäjät
kertovat usein perustelevansa
pääkonttorin pitämisen Suomessa vaikkapa amerikkalai
sille sijoittajille sillä, että Tekes
on ylivertainen tuotekehityksen
rahoittajakumppani. Voisiko
Tekesin mandaattia venyttää

Euroopan edistynein kaupunki.
Tutkimus osoitti, että kasvava
Espoo on onnistunut pitämään
kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin
teettämässä tutkimuksessa oli
mukana yli 140 eurooppalaista
kaupunkia.
Espoo on kestomenestyjä
useimmissa hyvinvointitutkimuksissa.

KUNNALLISVAALIT 2017
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siihen, että se voisi osin rahoittaa
myös myyntiverkoston ja markkinointiosaamisen synnyttämistä?
Siinä miljardin taalan kysymys
Suomelle.
Lopulta kaikki lähtee ihmisistä.
Osaamisen peruspalikat syntyvät varhain. Todennäköisesti
start-up buumin siemenet on
kylvetty enemmän Pisa-palkitussa peruskoulussa kuin Otaniemen luentosaleissa. Espoon
tärkein start-up teko on panostaa sivistykseen – niin seiniin kuin
sisältöön. Koulut ja päiväkodit on
otettava aidosti kaupungin päätöksenteon keskiöön. Ennenkaikkea siitä on kysymys huhtikuun
kunnallisvaaleissa.

Kai Mykkänen
Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri
Kuvaaja: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Enemmän leijonia
vähemmän
lampaita
Itsenäinen
itsepäinen
arkkitehti

96

Jouni J Särkijärvi
Espoo

52
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KUNTAVAALIOHJELMA
2017–2020
TYÖ JA YRITTÄJYYS
Ihmisten pääseminen töihin on
Kokoomuksen tärkein tavoite.
Suomen menestys on kiinni
työllisyysasteesta. Se on muita
Pohjoismaita jäljessä, eikä riitä
niin hyvään yhteiskuntaan kuin
haluamme. Kaupungin pitää
hallituksen rinnalla jatkaa työllisyyttä lisääviä uudistuksia.

Kaupungin tehtävä on
luoda edellytykset hyvälle elämälle
ja mahdollistaa asioita.

Espoon kuntaveroprosentti on
maan toiseksi matalin. Espoon
Kokoomus haluaa turvata
Espoon taloudellisen vakauden.
Matala vero on seurausta järkevästä taloudenpidosta.
TERVEYS JA HYVINVOINTI

Käy katsomassa nimetyt ehdokkaat
www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit

Espoon Kokoomus haluaa, että
uudistukset tehdään ihmisille
tärkeiden palveluiden parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Valinnanvapaus on
kansalaisten kannalta suurin
muutosvoima ja mahdollisuus
vaikuttaa palvelun laatuun.

Haluamme parempia sotepalveluita, joihin kansalainen voi
omilla valinnoillaan vaikuttaa.
ASUMINEN JA LIIKENNE
Espoon Kokoomus haluaa varmistaa monimuotoisen asumisen sekä tarkoituksenmukaisen
ja sujuvan julkisen ja yksityisen
liikenteen (autoilu, pyöräily
ja jalankulku) ja paremmat
pysäköintimahdollisuudet
SIVISTYS JA KOULUTUS
Yksilön huomioon ottava, tehokas ja laadukas, tulevaisuuteen
valmistava koulutus peruskoulusta aina korkeakouluun
asti on Espoon Kokoomuksen
tavoite jatkossakin. Koulutus on
polku oppimiseen, jota kautta
työllistyminen helpottuu. Elinikäinen oppiminen halutaan
mukavuusalueelle: oppiminen
hauskaksi!

espoonkokoomus.fi/
ehdokkaat

ESPOO ON EDELLÄKÄVIJÄ JA VASTAA ASUKKAIDEN
TARPEISIIN. ESPOO ON PARAS KAIKILLE.

LAPSUUS

• Espoo luo terveellisen ja turvallisen ympäristön.
• Varhaiskasvatus on turvattava.
• Kaikille lapsille mahdollisudet kehittyä ja harrastaa.

NUORUUS

• Sisäilmaongelmaiset koulut korjattava.
• Koulutuksen on oltava tehokasta ja laadukasta.
• Syrjäytymistä on ehkäistävä.
• Kehitettävä sidosryhmäyhteistyötä opintojen ja työelämän
nivelvaiheissa.

SENIORIT
• Terveyttä on edistettävä tavoitteellisesti, proaktiivisesti ja
ikäihmisten yhdessä toimimista on tuettava.

AIKUISUUS

• Asuntotuotannon on oltava monipuolista.
• Monimuotoista ja toimivaa liikennettä on kehitettävä.
• Palvelujen on oltava helposti saavutettavissa.

www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit

• Palvelujen saatavuus on varmistettava ja digitaaliset palvelut
on otettava käyttöön.
• Kotona asumisen on oltava ensisijaista. Paikka palvelukodissa
on tarvittaessa voitava järjestää.
• Omaishoitajia ja hoivakotiyrittäjiä on tuettava.
• Vanhuksia ei jätetä yksin. Apua on tarjottava sitä tarvitseville.

