Vantaan sosialidemokraattien ohjelma
valtuustokaudeksi 2013−2016
TERVE TALOUS
Vantaa on nykyaikainen metropolialueen verkostokaupunki. Se on myös keskuskaupunki,
jossa käydään paljon töissä naapurikunnista. Vantaa on vuosikymmeniä ollut Suomen monipuolisimmin kehittyviä kaupunkeja, ja on sitä edelleen: Kehäradan valmistumisen myötä
Vantaa tarjoaa yhä useammalle suomalaiselle asuin- ja työpaikan.
Vantaa on velkaantunut suurten investointien takia. Toistaiseksi verotulot ovat riittäneet
palveluiden tuottamiseen, mutta naapurikuntia korkeampi työttömyys pakottaa tasapainottamaan taloutta.

SIKSI
• hoidamme kaupungin taloutta vastuullisesti siten, että palvelut tuotetaan jatkossakin verotuloilla, ei velkaantumalla.
• hoidamme kaupungin taloutta vastuullisesti siten, että vältymme henkilöstön
irtisanomisilta ja lomautuksilta.
Vantaan menestys ja talous on riippuvainen
myös rakentamisesta saatavista tuloista.

SIKSI
• muutamme kaupungin maapolitiikkaa
siten, että uudisrakentaminen ja kaavoitus
ohjataan nykyistä enemmän kaupungin
omistamille maille.

TYÖSTÄ VOIMAA JA VAURAUTTA
Vantaan vahvuus on työpaikkojen runsaus:
sataa työssä käyvää vantaalaista kohti on
105 työpaikkaa. Siitä huolimatta liian moni
kaupunkilainen on vailla työtä.

SIKSI
• meidän on hyödynnettävä Vantaan sijaintia ja luotava Kehäradan varteen uusia
työpaikka-alueita.
• meidän on varmistettava nuorten sijoittuminen työelämään muun muassa nuorten
yhteiskuntatakuun avulla: jokaiselle alle 25vuotiaalle taataan opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.
• meidän on rakennettava riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja vahvistamalla kaupungin vuokra-asuntoyhtiön (VAV) asemaa.
Palvelujen yksityistämisen on usein väitetty
säästävän kunnan kustannuksia – kuitenkin
monet esimerkit kertovat aivan muuta.

TERVEYS OLTAVA LÄHELLÄ
Väestön ikääntymisen myötä terveyspalvelujen kysyntä tulee yhä lisääntymään.

SIKSI
• haluamme, että lähiterveysasemien verkosto säilyy, palvelujen saatavuus paranee,
puhelinpalveluissa on riittävästi vastaajia,
hoitohenkilökuntaa on riittävästi ja vakanssit on täytetty ja sähköisiä palveluja
kehitetään ja sähköinen ajanvaraus otetaan
käyttöön vuonna 2013.
• haluamme siirtää erikoissairaanhoidon
tehtäviä terveysasemille.
• esitämme, että Katriinan terveysaseman
tyhjiin tiloihin perustetaan ennaltaehkäisevä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja
tarjoava pilottihanke, joka palvelee kaikkia
kaupunkilaisia.

SIKSI
• kannatamme lakisääteisten palveluiden
tuottamista ensisijaisesti kaupungin omana
työnä.

ARVOKAS VANHUUS
Vantaalaisten ikärakenne on sellainen, että
eläkeläisten määrä lisääntyy nopeammin
kuin Suomessa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhusten hoitoon tarvitaan
lisää palveluja.

SIKSI
• vanhusten palvelutaloissa ja kotipalvelussa on vähintään suositusten mukainen
määrä henkilökuntaa.

OPETUS TURVAA TULEVAISUUDEN
Vantaa on viime vuosien tiukassakin taloustilanteessa kyennyt pienentämään opetusryhmien kokoa. Panostus lähikouluperiaatteen kehittämiseen on lisännyt tasa-arvoa
ja pitänyt erot koulujen välillä pienenä.
Kaikilla on oltava edelleen oikeus oppia.

SIKSI
• säilytämme opetusryhmien koot edelleen nykytasolla.
• puolustamme koulutuksen tasa-arvoa.
• panostamme aikuisten ammatilliseen
uudelleenkoulutukseen.

VILKAS JA VIHREÄ VANTAA
Vantaa lienee maailman vihrein lentokenttäkaupunki. Vahvuuksiamme ovat myös
toimiva joukkoliikenne ja kattava rataverkko. Hyvien yhteyksien lisäksi me vantaalaiset olemme etuoikeutettuja, koska meillä
on pääsy luontoon joka puolella kaupunkiamme. Näin on oltava jatkossakin. Vantaalaisilla on oikeus kauneuteen.

SIKSI
• lentomelua ja lentokentän ympäristöhaittoja on torjuttava tiukoin säännöksin,
ja Vantaan läpi kulkevat päätiet on hoidettava niin, että niistä on mahdollisimman
vähän haittaa.
• uudet asuinalueet on rakennettava rataverkoston, erityisesti Kehäradan varteen.
• vanhojen asuinympäristöjen kuntoon on

kiinnitettävä erityishuomiota ja lähipuistoja
on puolustettava rakentamisen tiivistyessä.
• Sipoonkorven kansallispuiston kehittämistä on jatkettava.

MENESTYVÄ METROPOLI
Suomen kuntarakenteesta ja kuntapalveluista käydään kiivasta keskustelua. Päätöksiä on luvassa vuoden 2013 aikana. Sosialidemokraatit kannattavat ajatusta, jossa
Helsingin metropolialueelle räätälöidään
oma, sille sopiva ratkaisunsa. Yli 200 000
asukkaan Vantaa kykenee kuitenkin järjestämään lähipalvelut omille asukkailleen.

SIKSI
• Vantaa selviytyy itsenäisenä ja on yhteistyökykyinen ja aloitteellinen.

• kuntaliitokset pääkaupunkiseudun kuntien kesken eivät ole tarpeellisia.
• maankäyttöä, rakentamista, liikennettä ja
elinkeinopolitiikkaa on kehitettävä kokonaisuutena vähintään Helsingin seudun 14
kunnan alueella.
• päätöksentekoa varten on perustettava
metropolivaltuusto, joka valitaan vaaleilla.

OIKEUS OSALLISTUA
Vantaalainen arki on muuttunut. Vanhoilla
kerrostaloalueilla lasten määrä on vähentynyt, asukkaat ovat keski-ikäistyneet ja
yksinäisten ihmisten määrä on lisääntynyt.
Toisaalta uusien alueiden lapsiperheet
kaipaavat uusia palveluja.

SIKSI
• sekä vanhoille kerrostaloalueille ja uusille
asuinalueille täytyy luoda avoimia tapaamispaikkoja, joissa asukkaat voivat tavata
tuttuja ja luoda ystävyyssuhteita ilman
yhdistyksiä ja jäsenkortteja – sopivia tiloja
ovat esimerkiksi käytöstä poistuneet koulut.
Palveluiden käyttäjien ääntä on lisättävä
päätöksenteossa.

SIKSI
• Vantaa tarvitsee alueellisia asukasraateja,
jotka antavat virkamiehille suoraa palautetta palveluista, turvallisuudesta ja ympäristön viihtyvyydestä.

Aluetoimikunnat ovat tärkeitä vantaalaisen
yhteisöllisyyden rakentajia. Niistä muodostuu turvalliseen elämään ja ympäristöön
vaikuttavia ”hyvinvoinnin toimikuntia”. Aluetoimikuntien päätösvaltaa on lisättävä.

SIKSI
• aluetoimikunnilla on oltava hyvissä ajoin
mahdollisuus ottaa kantaa kaavoitussuunnitelmiin ja lähipalveluiden kehittämiseen.
• aluetoimikuntien kokousten täytyy olla
kaikille avoimia, ja asukkailla on oltava
oikeus tehdä aloitteita toimikunnalle.
Vantaalaiset järjestöt ovat aktiivisia ja osaavia toimijoita. Ne tuottavat paljon arvokkaita palveluja asukkaille sekä täydentävät ja
rikastuttavat kaupungin elämää.

SIKSI
• haluamme turvata järjestöjen toiminnan
myös kireän talouden aikoina.

