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Koulut ja varhaiskasvatus ovat meille en-
sisijaisen tärkeitä. Haluamme, että opetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen taso Espoossa 
on jatkossakin keskimääräistä parempi. Si-
joitus lapsiin on sijoitus tulevaisuuteen. On 
ratkaisevaa, että koulumme ja päiväkotim-
me ovat hyväkuntoisia, että voimme taata 
terveellisen ja turvallisen oppimisympäris-
tön. Oikein mitoitettu kouluverkko takaa 
turvallisen koulutien kaikissa kaupungi-
nosissa asuville lapsille ja nuorille. Kattava 

ruotsinkielinen koulu- ja päiväkotiverkosto 
on kulmakivi, jonka varaan jatkossakin ra-
kennamme kasikielisen Espoon. 

Toiminnallinen kaksikielisyys on ar-
vokasta, ja sen ylläpitäminen vaatii päi-
vittäistä huomiota. Aiemmat kokemukset 
ja tämän päivän todellisuus osoittavat, 
että ruotsin kieli unohdetaan aivan liian 
helposti, jos emme puutu asiaan ajoissa. 
Tilanne on sama valtakunnallisesti ja Es-
poossa. 



Espoolaiset ansaitsevat mahdollisuu-
den turvalliseen ja joustavaan arkeen. 
Haluamme taata toimivan infrastruktuurin 
ja joustavan joukkoliikenteen sekä raken-
taa kaupunkiympäristön, johon mahtuu 
sekä kaupunkimaisemaa että perinteitä ja 
luonnon kauneutta. Tavoitteemme on mo-
nimuotoinen asuminen, jossa espoolaisten 
erilaiset tarpeet huomioidaan. Espoon pitää 
olla viihtyisä kaupunki kaikenikäisille. Kau-
pungissamme kukoistavat rinnakkain myös 
yhdistykset, yritykset ja julkinen sektori. 

Hyvät palvelut ikääntyville espoolaisil-
le, joiden joukko kasvaa ripeimmin tulevina 
vuosina – vaativat jatkuvaa kehitystä. On taat-
tava riittävät ja laadukkaat tukipalvelut van-
huksille, jotka haluavat asua kotonaan. Hyvät 
palvelut tarjoavan hoiva- ja palveluasumisen 
pitää olla vaihtoehtona niille, jotka eivät enää 
voi tai halua asua kotona. Tavoitteenamme 
on, että senioripalveluiden lähtökohtana on 
aina yksilölliset tarpeet. Se on välttämätöntä 
vanhuksen oman turvallisuuden tunteen ja 
elämänluottamuksen kannalta.



Haluamme valvoa sosiaali- ja terveys-
alan uudistusta niin, että se takaa espoo-
laisille hyvät ja laadukkaat palvelut myös 
tulevaisuudessa, ja että uudistukseen liitty-
vä päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen 
on avointa, yksinkertaista ja ymmärrettä-
vää. Pyrimme myös ruotsinkielisten palve-
lujen parantamiseen uudistuksen myötä. 
Mielestämme sosiaalipalvelut ja sen myötä 
vanhustenhoito kuuluvat kunnallisiin palve-
luihin. Kolmannella sektorilla on keskeinen 
rooli tässä työssä, ja yhteistyön kunnan ja 
kolmannen sektorin välillä pitää olla itses-
täänselvyys.

Vaalimme ympäristöä − sekä lähellä että 
globaalisti. Olemme osa luontoa emmekä si-
ten voi elää ilman sitä tai siitä huolehtimatta. 
Sen vuoksi pyrimme luomaan palvelumuo-
toja ja kaupunkirakenteita, joissa ihminen 
voi elää sopusoinnussa ympäristönsä kans-
sa. Tuemme liikenne- ja energiaratkaisuja, 
jotka vähentävät ympäristön kuormitusta 
ja kannatamme yhä nopeampaa siirtymistä 
uusiutuviin energialähteisiin.

Monikulttuurinen Espoo on meille 
tervetullut. Me haluamme luoda hyvät 
valmiudet kohdata eri ihmisiä. On tärkeää, 
että Espoo voi tarjota kotoutuspalveluita 
sekä ruotsiksi että suomeksi. Haluamme 
osoittaa, että uussuomalaiset kokevat it-
sensä tervetulleiksi Espooseen ja Suomeen.

Niin suurissa kuin pienissäkin päätöksis-
sä toimimme vastuullisesti, pitkäjäntei-
sesti ja realistisesti. Pyrimme taloudelli-
sesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään 
kehitykseen.

Tuloshakuinen politiikka rakennetaan 
yhteistyössä toisten ryhmittymien kanssa. 
Meidän luottamushenkilömme ovat osoit-
taneet, että he osaavat, haluavat ja kykene-
vät tekemään yhteistyötä eri tahojen kans-
sa espoolaisten parhaaksi. Niin aiomme 
toimia jatkossakin. 
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