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Meidän Helsinkimme
on kaikkien kaupunki!
Helsingin Keskustan tavoitteena on eloisa ja luonnonläheinen kaupunki,
jossa yhdistyvät moderni suomalaisuus ja eurooppalaisuus. Helsinki on
sosiaalisesti ja alueellisesti tasa-arvoisena kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa
hyvät lähipalvelut asukkailleen asuinpaikasta ja taustasta riippumatta.
Arvostamme ihmisten valinnanvapautta julkisissa ja kaupallisissa palveluissa. Tärkeintä on
palveluiden saatavuus ja laatu. Yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava kaikissa kaupunginosissa jo kaupunkisuunnittelussa.
Näiden Helsingin Keskustan Helsinki-ohjelman linjanvetojen puolesta kuntavaaliehdokkaamme tekevät työtä. Ehdokkaamme ovat monenlaisia arjen asiantuntijoita timpurista professoriin ja muusikosta IT-päällikköön eri puolilta Helsinkiä. Heidän kokemuksensa, haaveensa ja
tavoitteensa muodostavat tämän lehtemme sisällön.

Keskustalaisia
tekoja valtuustossa
Oletko kuljettanut polkupyörää lähijunassa? Ehkä olet. Et todennäköisesti kuitenkaan tiennyt, että keksin
aikanaan valtuuston kokouksessa, että
pyörän voisi ottaa mukaan junaan. Ehdotin apulaiskaupunginjohtajallemme
tästä kokeilua. Hän innostui ja vei ideaa
eteenpäin HSL:ssä. Kokeilun aloitettiin
ja sen jälkeen käytäntö vakinaistettiin
mahdollistaen ensin pyörien kuljettaminen ruuhka-ajan ulkopuolella. Myöhemmin aikarajoitukset poistettiin.
Voiko yksi valtuutettu saada mitään aikaan?

Keskustan ryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa on tehnyt johdonmukaisesti työtä parempien palveluiden, perheiden tarpeiden kuuntelemisen, Helsingin luonnonympäristön säilymisen ja toimivan kaupunkisuunnittelun puolesta.

Tämä kysymys esitetään usein valtuutetuille. Vastaan kysymykseen: ”voi ja ei voi”.
Yksin saa harvoin aikaan muutoksen, mutta
muutos voi lähteä liikkeelle yhden ihmisen
aloitteesta.

Me haluamme, että yhtään Keskuspuiston neliötä ei enää nakerreta rakennusmaaksi. Me
pidämme selvänä, että toteutuessaan Malmin lentokentän alueen rakentaminen kaupunginvaltuuston nyt hyväksymän kaavan mukaisesti tullaan havaitsemaan korvaamattomaksi
virheeksi tulevina vuosikymmeninä. Kaupunkia pitää rakentaa kulttuurihistoriaa ja luontoa
kunnioittaen ja samalla modernin kaupunkielämän edellytyksiä vahvistaen.

Politiikassa tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Keskustan valtuutettuja on kiitelty näistä
taidoista valtuustossa yli puoluerajojen. Näiden avulla saadaan myös aikaan muutoksia.

Me haluamme palauttaa lasten kotihoidon Helsinki-lisän, joka mahdollistaa perheille valinnanvapauden omissa ratkaisuissaan. Me haluamme pitää kaikki mukana, tulitpa mistä
Helsingin, Suomen tai maailman kolkasta tahansa. Me haluamme turvata työllistymisen
edellytykset nuorille, vammaisille ja eri syistä vaikeasti työllistyville. Kaupunki voi ja sen pitää
palvella tasapuolisesti kaikkia asukkaitaan.

Harva ajattelee palveluja käyttäessään tai
kaupungilla kulkiessaan, että tästäkin on
päätetty valtuustossa tai lautakunnassa.
Eikä tarvitsekaan. Tärkeintä on, että arki on
sujuvaa ja palvelut toimivat.

Tervetuloa tutustumaan ja äänestämään
Helsingin keskustalaisia ehdokkaita!
Harriet Lonka

Me valtuutetut toivomme, että kaupunkilaiset olisivat parannusideoita keksiessään yhteydessä meihin, jotta hyviä ideoita voidaan
viedä eteenpäin. Valtuutettu ei itse törmää
kaikkiin ongelmiin. Joskus toki valtuutetun
itse arjessa kohtaamasta ongelmasta nousee parannusehdotus.

Yksi lapsistani oli aloittamassa koulun.
Kouluun piti ilmoittautua lapsen koululla
tiettynä ajankohtana. Ajankohta oli meidän
perheellemme hankala. Ihmettelin, miksi
ilmoittautumista ei voinut hoitaa sähköisesti digitaalisia palveluja mainostavassa
kaupungissa. Kerroin ideastani kaupungin
rahoitusjohtaja Tapio Korhoselle. Hän vei
asiaa määrätietoisesti eteenpäin, vaikka
se kohtasi aluksi vastustusta. Nyt pidämme
itsestään selvänä, että voimme käyttää
ajasta ja paikasta riippumatta tätä ja muita
sähköisiä palveluita.
Helsingin etu on, että luottamushenkilöillä
on hyvät yhteistyösuhteet myös valtakunnan
politiikkaan. Moni Helsingille tärkeä hanke ei
olisi toteutunut ilman valtion myötäsukaista
suhtautumista. Esimerkiksi tavoiteaikataulua
nopeammin valmistumassa oleva raidejokerihanke ei olisi edennyt, jos keskustalainen
ministeri Kimmo Tiilikainen ei olisi tehnyt sen
eteen hartiavoimin töitä.
Politikkaan voi lähteä mukaan yhden asian
puolustajana tai toisen vastustajana.
Puolustamme tulevallakin vaalikaudella
lähipalveluita, kotihoidon tuen Helsinki-lisää, Keskuspuistoa ja Malmin lentokenttää.
Yksittäisten asioiden ohella on etsittävä
ratkaisuja laajoihin kokonaisuuksiin. Lupaankin, että tavoitteenamme on ennen kaikkea
sujuva arki ja paremmat palvelut kaikille
kaupunkilaisille.
Terhi Peltokorpi
valtuustoryhmän puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu
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Vireä, vihreä ja kestävä kaupunki

Toimiva ja sujuva arki

Erilaista Helsinkiä erilaisille ihmisille

Valtuutetun tehtävä on jokaisen Helsinkiläisen elämän parantaminen

Lapsiperheiden palveluista ei tule tinkiä. Esimerkiksi heikko tarjonta varhaiskasvatuspaikoissa lähellä
kotia ajaa perheet harkitsemaan muuttoa pienempiin
ympäryskuntiin.

Maalaisjärkeä kuntapolitiikkaan.
Sunt förnuft till kommunalpolitik.
- Selkeitä, kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä kaupunkilaisille. / Tydliga hållbara lösningar och beslut för
medborgarna.
Anna Svanljung

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä tulee palauttaa alle
2-vuotiaille. Jokaisella perheellä tulee olla oikeus
mahdollisimman laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, lähellä kotia. Lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin tulee laittaa resursseja, etenkin ennaltaehkäisevään työhön.

Helsingin on oltava kaikkien elämäntilanteiden kaupunki

Kaikkien päätösten vaikutuksia lapsiin
on arvioitava järjestelmällisesti

Marja Silvolahti

Terhi Peltokorpi

Helsingin palvelut tulee olla asukkaille lähellä ja
laadukkaita. Tässä keskustalaisuus kohtaa esimerkillisesti pääkaupunkilaisuuden. Oma kaupunginosamme, on se sitten Kallio, Puistola tai Vuosaari – on se
rakas kotiseutu, josta keskeiset toiminnot ja palvelut
pitää löytää ja saavuttaa esimerkiksi lähikoulu.

Helsingin pitää olla kaupunki, jossa asukkaat saavat
apua jo ennen, kun ongelmat eskaloituvat. Kun henkinen hyvinvointi horjuu, on yksilön päästävä nopeasti
mielenterveyden palveluiden piiriin. Niin diagnoosin
saantia kuin hoitoon pääsyä on nopeutettava. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Myös muuta ennaltaehkäisevää työtä on lisättävä, oli kyse sitten perheiden
kotiavusta, nuorten avoimien ovien toiminnasta tai
parisuhdetyöstä.

Valtteri Markula

Kaupunkia on kehitettävä ihmislähtöisesti ja inhimillisesti sekä yhteisöllisyyttä ja yrittämistä edistäen.
Asukaspalautteelle ja -vaikuttamiselle on annettava
keskeinen rooli Helsingin päätöksenteossa. Lähidemokratian tulee olla kaiken päätöksenteon perusta.
Malmin lentokenttä tulee säilyttää myös tulevia sukupolvia varten ja sen lentotoimintaa tulee kehittää
uusia innovaatioita silmällä pitäen.
Malm flygfält bör bevaras för framtida generationer och
dess flygverksamhet skall utvecklas med hänsyn till nya
innovationer.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
Riitta Korhonen

Kaikkien valtioiden pääkaupunkien ei
ole välttämätöntä näyttää Manhattanin
halpakopiolta
Klaus Sallinen

Uusien asuinalueiden ja kaupunkikuvan suunnittelussa pitää lähteä ihmisten tarpeista huomioiden
myös kaupungin kulttuurihistorialliset kerrostumat
ja kansallisesti tärkeät kaupunkikuvat. Sijoittajien ja
rakennuttajien intressit eivät voi ohjata hyvän elämän
rakentamista kaupunkilaisille.
Julkisen liikenteen parantaminen ja liikenteen
sumppujen korjaaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi
Jätkäsaaressa tehdyt virheet korjataan ja asumisviihtyvyys tuodaan kaikille. Kevyen liikenteen väyliä pitää
edelleen parantaa, ja niistä huolehtia myös talvisin.
Autoilun pitää myös olla mahdollista niille, jotka sitä
tarvitsevat elämäntilanteensa vuoksi.

Helsingissä on vielä upeaa luontoa ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, joiden säilyminen myös
tuleville sukupolville voidaan varmistaa perustamalla
kansallinen kaupunkipuisto. Viime aikoina ja tälläkin
hetkellä taistellaan monesta viheralueesta, joita ollaan ottamassa rakentamiseen.

Ei voi olla niin, että etenkin isoissa hankkeissa ja
projekteissa (Länsimetro, Stadion, Kruunusillat) budjetit paukkuvat yli jopa sadoilla miljoonilla euroilla.
Veronmaksajilla on oikeus parempaan budjetointiin ja
hankkeiden suunnitteluun.

Ihminen on tehty luontoon. Luonto on oleellinen osa
nuoren kasvuympäristöä ja kehitystä. Lähimetsiä ja
puistoja ei saa kaavoittaa, sillä entisestään kutistetaan
elinvoimaista ympäristöä.

Helsinki - Elävä ja ihmistä lähellä
oleva kaupunki kaikkialla!

Ihmisen sivistyksen taso mitataan sillä, kuinka hyvin
hän kohtelee pienempiä ja puolustuskyvyttömiä.
Eläinsuojelunäkökulma tulee sisällyttää kaikkiin poliittisiin päätöksentekoprosesseihin.

Tarvitaan hyvät ja luontevat mahdollisuudet yrittää,
luoda työpaikkoja ja aktivoida kaupunkilaisia löytämään oma paikkansa kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Otetaan koulujen kasvisruokapäivien
rinnalle kotimaisen ruoan päivä!
Terhi Haapaniemi

Koululaiset, laitoksissa olevat vanhukset ja kaupungin
työntekijät ansaitsevat hyvää ja turvallista ruokaa,
joka on tehty puhtaista kotimaisista raaka-aineista.
Kaupungin tulee selvittää, miten Helsingissä voidaan
hyödyntää lähialueen tarjontaa sekä kotimaisia elintarvikkeita ja raaka-aineita ravitsemuksessa entistä
laajemmin ja monipuolisemmin. Tämä on investointi
terveyteen, ympäristöön ja talouteen.

Helsingin on oltava kestävän elämäntavan edelläkävijä ja kaupunki, jossa ilmastonmuutoksen hillitseminen otetaan
tosissaan kaupungin päätöksenteossa
Anna Karhumaa

Jokaista rakentamatonta maapalasta ei pidä uhrata
kaupungin rajattoman kasvun alttarille, vaan Helsingistä on jatkossakin löydyttävä sekä urbaaneja tiiviisti
rakennettuja alueita sekä väljiä luonnonläheisempiä
asuinalueita. Ihmiset pitävät eri asioista ja sitä pitää
kunnioittaa myös kaupungin kehittämisessä.
Yhteiskäyttöautot ja asukaspysäköinnistä vapaaehtoisen luopumisen tuki vähentäisi autojen määrää kantakaupungissa. Näin sinne pääsisi helpommin myös
autolla asioimaan.
Ainaisen betonin ja tiilen lisäksi kaupungin rakennuskantaan tarvitaan enemmän puurakentamista
ja pääkaupungin tulisikin toimia puurakentamisen
mallikaupunkina koko Suomelle kuten pääkaupungin
arvolle sopii.

Virva Lehto

Köyhyys on työttömyyttä. Helsinkiä on rakennettava
niin, että meille jokaiselle olisi täällä töitä ja yrityksillä
hyvä toimintaympäristö. Työllistämispalveluja on
kehitettävä ja elinkeinopolitiikkaan panostettava. Julkisten hankintojen tulee tukea paikallisia yrityksiä.
Helsinki on ratkaisevassa asemassa Suomen ilmastotyössä, kasvun ja työpaikkojen tarjoamisessa koulutetuille ihmisille. Helsingin on edistettävä rohkeasti
uusien työmallien tuloa ja palveluidensa digitalisointia. Näin kaupunki säilyy kilpailukykyisenä ja samalla
tarjoaa hyvän kotipesän yrityksille.

Enemmän kotimaista hankintoihin.
Se tuo työtä suomalaisille.
Ilkka Miettinen

Hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä. Jokaiselle,
joka tahtoo yrittää, on tarjottava siihen mahdollisuudet ja jokaista yritystä on kohdeltava yhtä arvokkaana
yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta kaikissa
päätöksentekoprosesseissa.
Palvelualojen yksinyrittäjien mielipide ja ääni pitää
saada kuuluviin Helsingin kaupungin yrittäjyyttä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossa
Julkisia hankintoja tulee pilkkoa pienempiin osiin, jotta
pienyrittäjät voivat osallistua paremmin kilpailutuksiin.
Julkisissa hankinnoissa tulee ottaa vahvemmin huomioon ilmasto- ja ihmisoikeusnäkökulmat.

Enemmän palvelua, vähemmän hallintoa!
Aimo Melleri

Helsingin pitää olla kaupunki, jossa on hyvä työskennellä julkisen terveydenhuollon, kasvatuksen ja
sosiaalihuollon ammattilaisena.

Maailman toimivimman kaupungin tulee edistää hyvää hallintoa, hoitaa taloutta vastuullisesti sekä torjua
harmaata taloutta ja kaiken tasoisia väärinkäytöksiä
entistä enemmän. Helsinki tarvitsee mahdollisimman läpinäkyvät, tehokkaat ja terveet hallinnon ja
päätöksenteon rakenteet sekä toimivat työkalut, jotta
ongelmia ja epäkohtia voidaan tunnistaa, havaita ja
ehkäistä paremmin.

Renesanssi! Pandemiasta on noustava
parempana kuin ennen!
Matvei Ivanov

Helsingissä on paljon perinteisiä kulttuurikohteita,
joiden elinvoiman turvaaminen on vetonaulamme
ja velvollisuutemme. Samalla Helsingin on oltava
kulttuurin hautomo, jossa pienetkin projektit saavat
ansaitun mahdollisuuden näkyä ja kuulua laajemmille
ihmisjoukoille.
Mitäpä olisi Helsinki ilman sen ravintoloita ja spontaania kaupunkikulttuuria? Kaupunki voisi vaikeissa
oloissa tukea tapahtuma- ja ravintola-alan yrittäjiä
vaikkapa osallistumalla vuokrien maksuun, jotta Helsingissä olisi elämää vielä pandemian jälkeenkin.

Helsingistä maailman paras
kotikaupunki ja pääkaupunki
Sanna Rauhansalo

Mitä on Helsinki 2030-luvulla? Mikä on se vetovoima,
minkä vuoksi tänne syntyy työpaikkoja, saapuu turisteja ja sykkii elämä? Kaupunki meren äärellä, jolla on
kiinteä yhteys luontoon.
Haluan tulevaisuuden Helsingin rakentuvan kestävän
kehityksen ja mahdollisimman luonnonmukaisen tietoyhteiskunnan varaan. Tekniikan avulla arkemme on
helpompaa, elintasomme korkeampaa ja tulevaisuutemme kestävämmällä pohjalla.
Helsingin merkittävä luonnonvara ovat kaupungin
asukkaat: nykyiset ja tulevat. Menestyäkseen Helsinki
tarvitsee jokaisen osaajan ja tulijan kansallisuudesta riippumatta. Meidän helsinkiläisten tehtävänä
on huolehtia siitä, että kaikki täällä kokevat itsensä
arvokkaiksi ja tervetulleiksi.
Helsinkiin mahtuvat niin paljasjalkaiset, kuin junantuomat, paluumuuttajat, uussuomalaiset, turistit, nuoret,
vanhat, lapsiperheet, sinkut ja opiskelijat.

Riina Länsikallio

Kuntapolitiikan tehtävä on luoda ihmisille mahdollisuus tehdä itseään ja perhettään koskevia valintoja.
Sellaisia, jotka sopivat kuhunkin elämänvaiheeseen.
Ylhäältä käsin ei tule määritellä, miten ihmisen pitää
asua, liikkua tai hoitaa lapsensa. Hyvän elämän perusta rakennetaan kodeissa.
Helsingissä tulee olla enemmän matalan kynnyksen
palveluita, joiden saavuttaminen on helppoa. Palveluista tulee saada apua usealla kielellä vauvasta
nuorten kautta vanhuksiin asti. Tällaisia palveluita
ovat mm. mielenterveys-, päihde, sosiaali- ja vanhuspalvelut.
Kaikilla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun. Meidän
ei tule unohtaa niitä ryhmiä, jotka eivät itse pysty
vaatimaan tai valvomaan oikeuksiaan. Helsingissä
tulee keskittää enemmän huomiota vammaisten,
lasten, nuorten sekä vanhusten oikeuksiin sekä ottaa
heidät paremmin ja laajemmin huomioon päätöksiä
tehtäessä.
Etsivän nuorisotyön ja sosiaalityön on tavoitettava
syrjäytyneet ja eri ongelmista kärsivät - rautatieasema tai raitiovaunu ei ole kenenkään koti!
Kaupungin tarjoamien julkisten palvelujen keskittäminen pysäytettävä. Tarjonnan keskittäminen entistä
suurempiin yksiköihin ja ainoastaan lähelle ydinkeskustaa edistää lähiöiden näivettymistä.

Perheiden asioista huolenpito on satsaus
tulevaisuuteen
Jirka Hakala

Perheillä on oltava mahdollisuus valita lapsilleen sopivin hoitomuoto ja siksi kotihoidon tuen Helsinki-lisä
on palautettava. Varhaiskasvatuksen laadusta ja
tilojen terveellisyydestä on huolehdittava. Päiväkotipaikan pitää löytyä läheltä kotia. Vanhempia on tuettava kasvatustyössä ennaltaehkäisevästi. Helsingin
kaupungin on oltava perheystävällinen työnantaja
niin pikkulapsivaiheessa kuin ikääntyneiden läheisten
tarvitessa hoivaa.TP
Perheillä tulee olla mahdollisuus asua Helsingissä.
Asuntoja pitää löytyä eri kokoisille perheille kohtuullisilla kustannuksilla. Sujuva arki perheiden erilaiset
tarpeet huomioiden. Päiväkoti- ja koulupaikkojen
oikeanlainen saatavuus, lasten tarpeet huomioiden
on tärkeää. Oikeanlainen tuki ja turva perheille, kun
sitä tarvitaan. MK

It is crucial to develop advance programs for the
continuous rehabilitation of children with various
disabilities. It is of no doubt that every child deserves
the best from his or her municipality such as in terms
of education, medical care, family support and more.
But children with physical challenges require more
closer look into their situations and how they can be
integrated into the society where stigmatization
creates fear in them and hinders their voices.
Lasten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi tarvitaan lapsivaikutusten arviointi kaupungin
päätöksenteossa. Panostetaan varhaiskasvatukseen
ja perheiden palveluihin. Kitketään kiusaamista ja
kouluväkivaltaa yhteistyöllä.
Korona-epidemia on koetellut erityisesti nuoria, ja
tämä näkyy lisääntyneissä mielenterveys- ja päihdeongelmissa. ”Terapiahäpeää” tulee häivyttää ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tehostaa.
Erityisopetukseen ja muuhun erityiseen tukeen tulee
panostaa juuri nyt. Jokainen lapsiin ja nuoriin käytetty
euro pehmentää pandemian aiheuttamaa pitkäaikaista kolahdusta.

We need to constantly advocate the
integration of qualified immigrants into
skilled labour in Finland
Frankline Nyachulue

Maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden
edistäminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy on
keskeistä. Maahanmuuttajanaiset voivat toteuttaa
itseään, kun heille tarjotaan riittävät palvelut kohdistettuna niin, että ne tukevat heidän kotoutumista,
työllisyyttä, yrittäjyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja
tasa-arvoa. Helsinki voi olla kunta, joka edistää maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvoa, katkaisee
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tukee maahanmuuttajanaisten itsenäistymistä. Tästä hyötyvät
maahanmuuttajanaisten lisäksi heidän perheensä ja
koko kaupunkimme.
A vast number of foreign graduates from Finnish
universities struggle to find the right jobs in Finland
matching their skills or education. It has been a major

threat amongst the immigrant community in Finland.
We believe if we are trained and graduated in Finland
then we are certainly qualified enough for tasks. So
why the setback to integrate adequately into the
system?

Ikäihmisille turvallinen vanhuus
ja nuorille turvallinen tulevaisuus!
Tuomas Meriniemi

Lähiluonto ja kaikki kaupungin palvelut tulisi olla
kaikenikäisten kaupunkilaisten saavutettavissa 15
minuutissa kävellen, pyöräillen tai julkisilla kulkuvälineillä. Myös liikuntaesteiset ja ikäihmiset on tässä
huomioitava. Vanhusten hoitoon on satsattava lisää
resursseja. Lisäksi lasten ja nuorten syrjäytymisen
estämiseen on panostettava yhteiskunnan yhteisillä
toimenpiteillä. Toimiva kunta panostaa jokaiseen
ikäryhmään!
Hyvinvoiva nuoriso on avain hyvään tulevaisuuteen.
Matalan kynnyksen palvelut, säännölliset terveystarkastukset. Oppivelvollisuuden pidentäminen on hyvä
alku, mutta myös työpaikan saaminen tulisi taata
jokaiselle nuorelle.
Tarvitsemme toisiamme. Yksinäisten ikäihmisten
tukeminen on tärkeää. Hoivapalvelujen tuottamiseen
pitää panostaa entistä enemmän, koska vanhusten
määrä tulee kasvamaan.
Yli 70-vuotiaat ovat aktiivisia kaupunkilaisia, joiden
toiveet on otettava entistä paremmin huomioon.
Aktiivisuutta voidaan tukea erityisesti kunnallisella
päivätoiminnalla, jotta kukaan ei jää yksin. Lisäksi
tärkeää on kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu sekä
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lapset, nuoret ja
perheet tarvitsevat
tukea koronan jälkeen.
Tulevan valtuuston tärkein tehtävä on
huolehtia, että Helsinki toipuu koronasta
tasa-arvoisesti. Etäopetuksen ja harrastusten
katkeamisen jälkeen etenkin lapsista, nuorista ja perheiden hyvinvoinnista on huolehdittava.
Monien opettajien kokemukset ja myös
tuoreet selvitykset kertovat huolestuttavaa
viestiä helsinkiläisistä kouluista. Vaikka valtaosalla helsinkiläislapsista menee hyvin, liian
monella lapsella ja nuorella on syveneviä
vaikeuksia oppimisessa. Elämäntodellisuudet
eriytyvät myös entistä enemmän asuinpaikan
mukaan. Koronavuosi on syventänyt ongelmia.
Helsingissä on jo käytössä niin sanottu positiivisen erityiskohtelun rahoitus koulutuksessa.
Tuolla rahalla on tutkitusti muutettu monen
lapsen elämänpolkua. Lopputuloksena muun
muassa entistä useampi nuori on jatkanut
peruskoulusta toiselle asteelle. Tätä rahoitusta on tulevalla valtuustokaudella syytä
nostaa, seurata sen vaikutuksia ja kehittää
mallia edelleen.
Myös pikkulapsivaiheeseen on kiinnitettävä
huomiota. Kaupunki on tehnyt kovasti töitä
päiväkotipaikkojen lisäämiseksi Helsingissä ja
edistystä on tapahtunut. Kuitenkin edelleen monella on vaikeuksia päiväkotipaikan
saamisessa ja myös varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pulaa. Varhaiskasvatuksessa
tarvitaan pysyviä aikuisia ja riittävän pieniä
ryhmäkokoja.
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Lapset ja perheet ovat erilaisia. On tärkeää,
että laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi
lastenhoitoon on olemassa monipuolisia
vaihtoehtoja - perheen tilanteen ja lapsen
tarpeiden mukaisesti.
Helsingin keskusta haluaa palauttaa Helsinki-lisän alle 2-vuotiaiden lasten perheille.
Lapsen ollessa pieni kotihoidontuki ja kotihoidontuen Helsinki-lisä ovat tärkeä osa joustavia lastenhoidon ratkaisuja. Päivähoidon
laatuun satsaamisen lisäksi myös mahdollisuudesta pienen lapsen kotihoitoon on syytä
pitää kiinni.
Koronasta toipuvassa Helsingissä koulut ja
perheet tarvitsevat lisää tukea - ei heikennyksiä.
Eeva Kärkkäinen
Helsingin Keskustan
pormestariehdokas
ministerin erityisavustaja, VTM
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