
Kristillisdemokraattien (KD) Helsingin ja Uudenmaan piirien
OHJELMA METROPOLIALUEELLA

METROPOLIALUEELLA
Kristillisdemokraattien tavoitteena on ihmisten keskinäinen, yhdenvertainen

kohtaaminen, ja että ihmiset saavat palvelunsa oikea-aikaisesti.
SOTE ei saa heikentää palveluita.

SOTE-bUSSI TUO
TERvEydEn PALvELUT LähELLE

Ehdotamme SOTE-alueille perustettavan SOTE-busseja, jotka kiertävät maa-
kunnassa eri kaupunginosissa kirjasto- ja kauppa-auton tapaan. SOTE-bussin 
kiertoreitti olisi säännöllinen ja aikataulutettu.

SOTE-bussiin voi varata ajan puhelimitse tai netin kautta. SOTE-bussissa 
työskentelevät lääkäri ja hoitaja, sosionomi/sosiaalityöntekijä, opiskelija sekä 
tarvittaessa erikoislääkäreitä ja fysioterapeutti.

Kristillisdemokraattien jo v. 2015 esittämä sosiaaliturvan (SOTU) uudistus, 
kannustava perusturva, on yksinkertainen, yksilöllinen ja työhön kannusta-
va. Uudistuksessa vanhat tukimuodot (ansiosidonnainen- ja peruspäiväraha, 
työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentulotuki) yhdistetään yleistueksi. 

Palveluja ja ohjausta saadaan yhden luukun kautta. Kuukausittaisen tulo-
seurannan avulla päästään eroon takaisinperinnästä.  Matalapalkkaisen ja 
osa-aikatyön vastaanottaminen pitää tehdä aina kannattavaksi. Kannustava 
perusturva pitää mukana myös ne, jotka muuten putoaisivat kyydistä ja syrjäy-
tyisivät.

Metropolialue kilpailee houkuttelevana elinympäristönä parhaista työntekijöistä 
ja yrityksistä kansainvälisessä kilpailussa. Metropolialueen menestystä rajoittaa 
kohtuuhintaisten asuntojen puute. Se vaikuttaa yritysten kasvuun, koska työn-
tekijöille ei saada asuntoja. Asumisen laadun pitää pysyä hyvänä. Yhdyskunta-
suunnittelun tulee perustua kestävään, luontoarvot huomioivaan kehitykseen.

Asuntojen rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle säästää energiaa 
ja aikaa. Tarvitaan sekä perheasuntoja että kohtuuhintaisia pieniä asuntoja, 
yksiöitä ja kaksioita. Asumistukijärjestelmää pitää kehittää osana KD:n esittämää 
kannustavaa perusturvaa. 

Yhteisöllisen asumisen ja rakentamisen esteet on purettava. Niin kutsuttuja 
sukupolvitaloja ja korttelien yhteisiä tiloja pitää rakentaa. Sääntelyn purkua 
tarvitaan. Esteettömiä asuntoja on saatava riittävä määrä. Asunnottomuuteen 
kokeiltaisiin konttikoteja sekä toimistojen muuttamista asunnoiksi.

Väestöryhmien eriytymisen, segregaation, ehkäisy on tärkeä tavoite, johon pääs-
tään asuinalueiden monimuotoisuutta lisäämällä. 

Täydennysrakentamista on helpotettava. Asukkaiden kuulemista alueiden 
suunnittelussa on lisättävä. Rakentamisen laatua on parannettava. Korjausvel-
kaa on vähennettävä säännöllisin korjaus- ja huoltotoimin. Sisäilmaongelmiin on 
puututtava viipymättä.

Kristillisdemokraatteina haluamme kohdata ihmisiä heidän 
omissa ympäristöissään. Haluamme kuunnella ja kuulla kansalai-
sia. Politiikassamme ohjenuorina ovat kestävä lähimmäisyys sekä 
inhimillisempi ja kannustavampi ote. 

KD Helsingin piiri / KD Uudenmaan piiri
kd@kd.fi, puh 09 3488 2200
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2 SOSIAALITURvA UUdISTETTAvA

KOhTUUhInTAISET ASUnnOT
vUOSIKyMMEnEn hAASTE

10 11 ARvOSTAMME yMPäRISTÖä
Kristillisdemokraattien mielestä pitää pyrkiä hajasijoitettuun energiantuotantoon ja 
-varastointiin. Pyrimme energiantuotannossa saavuttamaan hiilineutraalin Uusi-
maan vuoteen 2035 mennessä.

Viher- ja puistoalueita tarvitaan lisää ja niiden turvallisuutta lisätään valaistuksella 
ja kunnossapidolla. Viheralueet ovat hyvinvoinnille tärkeitä ja sitovat hiilidioksidia. 

Kaavoituksessa varmistetaan, että lähellä suuria asutuskeskuksia voidaan tuottaa 
ruokaa. Kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. 



Toivomme lisää lapsia Suomeen, siksi tarvitsemme kannustavaa perhepolitiik-
kaa. Kannustamalla syntyvyyskin saadaan nousuun!

Perheillä pitää olla mahdollisuus valita lastensa hoitomuoto. Alle 3-vuotiaille 
on tarjottava mahdollisuus lasten kotihoitoon ja yli 3-vuotiaille varsinainen 
varhaiskasvatus. Kuntien ja maakuntien tehtävänä on tarjota edellytykset, myös 
taloudelliset, jotta perheet todella voivat valita heille parhaiten sopivan hoito-
muodon. 

KD:n taaperobonus on hyvä perhevapaamalli: perhe itse päättää, missä ja kuka 
lasta hoitaa. Valinnanvapautta ja joustoa jäykän sääntelyn sijasta! Taaperobonus 
tarkoittaisi 350 € lapsikohtaista kuukausittaista hoitorahaa, jota maksettaisiin 
ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen päätyttyä. Taaperobonuksella voisi 
ostaa hoivapalveluja tai käyttää kotihoitoon. Taaperobonuksella ei paaluteta, 
mikä on lapselle paras, vaan perheiden valinnanvapaus korostuu. Perheet voi-
vat valita kunnallisen, yksityisen tai kotihoidon.

Maakunnan on taattava oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto maakuntauudis-
tuksessa. Koulupsykologeja ja -kuraattoreita tarvitaan lisää. Yhteistyö kunnan ja 
maakunnan toimijoiden kesken on varmistettava.

Nuorisotakuu turvaa jokaiselle opiskelu- tai työpaikan. Toisen asteen opin-
tojen keskeyttämistä voidaan vähentää koulutuskustannuksia alentamalla ja 
henklökohtaista opinto-ohjausta sekä työpajatoimintaa lisäämällä.

Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Asuntotakuu pitää liittää nuorisotakuuseen, 
sillä asunnottomista 20 % on alle 25- vuotiaita. Harrastustakuulla turvataan jo-
kaiselle nuorelle mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Harrastustakuun 
toteutumiseksi tarvitaan harrastusvälinelainaamoja. Maakunnan pitää tukea jo 
hyvin toimivien kolmannen sektorin seurojen ja yhdistysten toimintaa.

Kristillisdemokraatit ehdottavat valtakunnallisen vanhusasiainvaltuutetun viran 
perustamista ja joka maakuntaan omaa vanhusasiainhoitajaa. Vanhuksemme 
ovat ansainneet hyvän ja ihmisarvoisen hoidon. Laadukkaaseen kotihoitoon tarvi-
taan sekä lisää hoitajia että aikaa vanhusten kohtaamiseen.
 
Osa muistisairaista tarvitsee laitoshoitoa tai asumispalvelua. Hoiva- ja hoitolai-
tosten pitää olla kodinomaisia, mahdollisimman lähellä omaisia ja hoitajien määrän 
on perustuttava asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Perushoidon lisäksi tarvitaan aikaa 
kohtaamiseen. 

Yksinäisten ikäihmisten itsemurhat ovat suuri hätähuuto. Etsivän vanhustyön 
idea on, että esim. taksinkuljettaja, kotipalvelu tai naapuri voi ”ilmiantaa” yksinäisen 
vanhuksen, häneen otetaan yhteyttä ja innostetaan palvelujen piiriin.

Omaishoitajat ovat vanhusten, vammaisten ja sairaiden tukipilareita. Heidän hy-
vinvointinsa ja jaksamisensa on varmistettava vapaapäiväjärjestelyillä, koulutuksilla 
ja tukitoimilla. Palkkioita on korotettava kustannustason noustessa.

Yksineläviä on 25 % Suomen yli 18-vuotiaasta väestöstä. Kasvava joukko ovat 
keski-ikäiset ja yli 75-vuotiaat sekä pk-seudulla asuvat. Yhden hengen talouksista 
on pienituloisia n. 1/3, köyhyys on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla asumiskustan-
nukset ovat korkeita. Toimeentulotukea saavista kotitalouksista 73,5 % oli yksinelä-
viä vuonna 2016.

Yksinelävät kohtaavat usein asenteellisuutta ja ymmärtämättömyyttä. Vastakkain-
asettelua perheellisten kanssa pitää välttää.

Haluamme inhimillistä ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.  On arvioitu, 
että v. 2030 metropolialueella jo 25 % väestöstä on ulkomaalaistaustaisia.  Nyt 
luku on n. 15 %. Maahanmuuttoa tapahtuu pääosin työn, opiskelun tai perhe-
syiden takia – vuonna 2017 oleskelulupaa hakeneista luku oli 92,3 %. Syrjäytymistä 
ehkäistään tehokkaalla kotouttamisella ja työhön pääsemistä edistävällä, KD:n 
esittämällä kannustavalla perusturvalla. Aiempaa koulutusta ja osaamista pitää 
hyödyntää. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on tiivistettävä.  

Peruskoulussa maahanmuuttajataustaisten lasten oppimistulokset ovat heikom-
pia vielä toisessa polvessa. Koulunkäyntiä tukevat läksykerhot ja avustajat sekä 
äitien kielitaidon ja koulutustason nostaminen. Opiskelemaan tulleet jäävät har-
voin: kielitaidon puute estää työn saannin. Englanninkielisiin koulutusohjelmiin 
on lisättävä pakollinen suomen tai ruotsin kieli.

Puolustamme jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa emmekä hyväksy rasismia missään 
muodossa. Apu on kohdistettava kipeimmin tarvitseville, ratkaisukeinoina kiin-
tiöpakolaisjärjestelmä ja pakolaisuuden ehkäisy kehitysyhteistyön, kansainväli-
sen politiikan ja kriisiavun keinoin.

Länsimainen yhteiskunta, lainsäädäntömme ja sosiaalipalvelumme perustuvat 
perinteisiin kristillisiin arvoihin. Säilytetään oma kansallinen perintömme, maas-
sa maan tavalla, kunnioittaen erilaisia vakaumuksia ja kulttuureja.

Asuntojen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittaminen keskitetysti liikenneväylien 
solmukohtiin auttaa päästötavoitteidemme saavuttamista. Vaikka julkista liiken-
nettä ja raideliikennettä suositaan, on metropolialue suuri ja haja-asutusalueet 
laajat. Matkustusaikojen pitää olla kohtuullisia. Yksityisautoilua ja parkkipaikkoja 
tarvitaan, samoin sähköautojen latauspisteitä lisää. Kevyen liikenteen väylät on 
pidettävä kunnossa ympäri vuoden. Pyöräilyyn kannustetaan muun muassa kau-
punkipyörien avulla. Lippujen hintatasoa on alennettava esimerkiksi ikäihmisille. 

Uudet suuret liikennehankkeet pitää arvioida ja toteuttaa tiiviissä yhteistyössä 
metropolialueen päättäjien kanssa, esimerkkeinä Tallinna-tunneli, raideyhteyden 
rakentaminen Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Tampereelle, oikorata Turkuun 
(ESA-rata) sekä raideyhteyden parantaminen Pietarin suuntaan. Liikennehankkei-
den projektijohtamisen laatu pitää varmistaa, jotta vältytään Länsimetron kaltaisilta 
hankaluuksilta. 

Digitalisaatio on iso mahdollisuus, mutta saattaa syrjäyttää palveluista. Kaikille 
on järjestettävä tasapuolinen mahdollisuus palveluihin. Puhelin- sekä henkilö-
kohtaista palvelua tarvitaan rinnalla edelleen.

Tarvitsemme yhteisen toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon tietokannan, jotta 
palvelujen integraatio toteutuu.
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PERhEIdEn PARhAAKSI
KAnnUSTAvAA PERhEPOLITIIKKAA

nUORILLA On OIKEUS
TERvEESEEn ELäMään

vAnhUKSIA EI jäTETä

yKSInELäjIEn PUOLESTA

InhIMILLISTä jA hALLITTUA
MAAhAnMUUTTOA

KEhITäMME LIIKEnnEvERKKOA

SähKÖISET PALvELUT APUväLInEEnä

Ku
va

 u
ud

en
m

aa
n

 l
iit

to
( h

av
ai

n
n

eK
uv

a 
ei

 o
le

 s
uu

n
n

it
el

m
a)


