Taipalsaaren Kokoomuksen vaaliohjelma 2017-2021
Uuden valtuustokauden aikana toteutetaan maakuntauudistus. Uudistuksen
myötä kunnan menoista siirtyy maakunnalle alustavien laskelmien mukaan
13,5 milj euroa.
Kunnan keskeisimmiksi tehtäviksi jäävät varhaiskasvatus ja peruskoulutus.
Kunnan teknisen toimialan päätehtäväksi jää kunnan kiinteistöomaisuuden
ylläpito ja kaava-alueiden kehittäminen.
Kunnan raakamaavaranto riittää kaavoitettuna tuhannen uuden kuntalaisen
asumiseen tukeutuen nykyisiin palveluihin. Kunnan elinvoiman kannalta
keskeinen tiedonsiirtoinfrastruktuuri on Saimaan Kuidun valokuituhankkeen
johdosta siinä tasossa vuonna 2019, että laadukkaat digipalvelut ovat mm
etätyön tekemiseen Kirkkosaaressa ja manner-Taipalsaaressa kaikkien
ulottuvilla. Kunnan asukasluvun kasvattamisen kannalta keskeistä on kunnan
markkinointiin panostaminen.
Eksoten talous mahdollistaa laadukkaat palvelut Taipalsaaren kunnan 200000
euroa pienemmällä maksuosuudella vuonna 2018.
Kunnan merkittävät investoinnit pitkälle 2020-luvulle on Saimaanharjun
koulukeskuksen täydennysrakentamisen myötä toteutettu, joten kunnan
käyttötalous on saatavissa tasapainoon nykyistä alhaisemmalla
veroprosentilla.
Kunnan mahdollisuudet hyödyntää matkailua on laiminlyöty. Vanha
kunnantalo tulee saada hostel-käyttöön. Kunnan tulee osoittaa ranta-alue
leirintäalueeksi. Sarviniemen retkeilykäyttöä pitää aikaistaa.
Kutilan kanavan valmistelutyötä tulee jouduttaa. Samaan pakettiin tulee
sisällyttää Maaveden puhdistaminen ja läntisen Pien-Saimaan kunnostus.
On syytä arvioida, onko kunnan toimitilojen siistimispalvelut tuotettavissa
edullisemmin ulkoistamalla palvelut, koska sijais- ja varahenkilökunnan pito on
pienelle työnantajalle kohtuuttoman kallista.
Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstömitoitukseen on kiinnitettävä
huomiota sieltä saatavan säästöpotentiaalin todentamiseksi.
Uuden kuntien toimintamallin mukaisesti korostuu sivistystoimen johdon
asema suhteessa kunnan yleisjohtamiseen. Onkin tutkittava, olisiko vuoden
2019 alusta siirryttävissä kunnanhallituksen sivistystoimen ohjauksessa ns
pormestarimalliin.
Vuoden 2019 kunnallisveroprosentiksi tavoittelemme 7,8 prosenttia.

LUOTTAMUKSELLA TULEVAAN
Kuntien tehtäväkenttä muuttuu alkavalla kaudella, kun rahallisesti merkittävin tehtäväkokonaisuus
eli sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös
päätöksentekoon. Vaikka muutos tuntuu suurelta, tulevaisuuden kunnan tehtävät on helppo
määritellä. Jatkossa kunnille jää käytännössä lähes kaikki se, mikä nykyäänkin on, mutta ilman
sosiaali- ja terveyspalveluita. Sen monimutkaisempi tämä muutos ei ole.
Kunnat hoitavat jatkossakin varhaiskasvatusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, kulttuuria,
liikuntapalveluita, ympäristöpalveluita sekä paikallista infraa kuten katuja ja kevyen liikenteen
väyliä. Kunnat vastaavat kaavoituksesta, paikallisen osallistumisen ja demokratian toteuttamisesta
ja vapaa-ajan palveluista sekä terveyden edistämisestä.
Pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskusten kasvun mukanaan tuoma tuottavuuden lisääntyminen ei
ole pois maaseudun hyvinvoinnista. Se on päinvastoin maaseudun vahvuuksien esille pääsyn
välttämätön edellytys. Kaupungit ja niitä ympäröivät maakunnat täydentävät toisiaan. Koko maan
tasapainoinen kehitys on riippuvainen kaupunkiseutujen menestyksestä.
Muutosten toteuttamisessa tarvitaan innostuneita ja luotettavia kuntavaikuttajia, jotka toimivat
harkitulla ja osaavalla otteella. Kokoomus on tutkitusti Suomen luotetuin kuntapuolue. Olemme
valmiita tekemään tuloksekasta yhteistyötä kaikkien suomalaisten parhaaksi.
KAIKILLE HYVÄ
Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat kuntien keskeisimpiä tehtäviä, jotka antavat pohjan
sivistykselle. Elinikäistä oppimista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä tukevat kulttuuripalvelut, vapaa
sivistystyö ja kirjastot. Suomen tuleva menestys rakennetaan vahvan osaamisen perustalle.
Jokaisella tulee olla taustastaan tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua, löytää
vahvuutensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.
Jokaisen vanhemman on voitava luottaa siihen, että oma koulu on lapselle hyvä ja turvallinen.
Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat suomalaisen mahdollisuuksien tasa-arvon tärkeimpiä
peruskiviä.
MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO
Perheille on tärkeää saada lapsilleen laadukas varhaiskasvatus itselleen sopivasta paikasta,
esimerkiksi kodin tai työpaikan läheltä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä maksuton osa-aikainen
varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Valinnanvapaus kuuluu myös varhaiskasvatukseen.
Jokaisella lapsella asuinkunnasta riippumatta on oltava oikeus laadukkaaseen opetukseen ja
riittävään tukeen koulussa. Kouluissa on tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat - ja
toisaalta haasteita nopeammin eteneville. Tytöillä ja pojilla on oltava koulutuksessa yhdenvertaiset
mahdollisuudet.
MAAILMAN PARHAAT OPETTAJAT
Maailman parasta peruskoulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia. Sivistyskunta panostaa
opettajiin ja huolehtii opettajien hyvistä työskentelyedellytyksistä, jaksamisesta ja
täydennyskoulutuksesta. Uudet oppimisympäristöt ja -teknologiat on otettava ennakkoluulottomasti
käyttöön jokaisessa koulussa. Oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja välineiden on oltava
toimivia ja ajanmukaisia. Ensimmäisen vieraan kielen opetus voidaan aloittaa jo ensimmäisellä
luokalla.

Koulukiusaamiseen on puututtava tehokkaasti koulujen ja kotien välisellä yhteistyöllä. Koulujen
järjestyssäännöt on perusteltua laatia koskemaan myös nettikiusaamista. Säännöt laaditaan yhdessä
oppilaiden ja kotien kanssa, jotta niistä tulee paremmin toimivat.
Haluamme edistää kotien ja koulujen yhteistyötä opettajien autonomiaa ja ammattitaitoa
kunnioittaen. Sekä perheen että opettajien roolit ovat tärkeitä kasvatustehtävässä onnistumiseksi.
TERVE KOULU
Koulumatkan on oltava turvallinen. Koulujen ympäristössä on oltava hyvät suojatiet ja pyörätiet
turvallista koulumatkaa varten.
Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle taataan paikka lukiosta tai ammatillisesta
koulutuksesta ja riittävä opinto-ohjaus opinpolun löytymiseksi. Lisätään käytännönläheisiä
opiskelutapoja ammatilliseen koulutukseen uuden koulutussopimuksen avulla, jotta yhä useampi
nuori suorittaa aloittamansa koulutuksen loppuun. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
meneillään olevilla uudistuksilla varmistetaan, että koulutus tuottaa vahvat lähtökohdat työelämään
tai korkea-asteen opintoihin.
KULTTUURI
Sivistys- ja kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Kirjastoja on uudistettava monipuolisiksi media- ja
kulttuurikeskuksiksi sekä kohtaamispaikoiksi. Tulevaisuuden kirjastot tekevät yhteistyötä koulujen,
kansalaisjärjestöjen, urheiluseurojen, kansan- ja kansalaisopistojen, museoiden ja taiteen
perusopetuksen kanssa. Vapaa sivistystyö antaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen,
harrastamiseen,
käsillä
tekemiseen
ja
liikkumiseen.
Suomalainen
kulttuuriperintö
arvorakennuksineen ja kulttuuriympäristöineen ovat säilyttämisen arvoisia.
HARRASTUSTAKUU
Harrastustakuu toteutetaan jokaisessa kunnassa siten, että jokaisella lapsella ja nuorella on
mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Kuntien liikuntatiloja tarjotaan joko
maksutta tai hyvin edullisesti lasten ja nuorten harrastus- ja seuratoiminnan käyttöön. Tavoitteena
on, että jokainen koululainen liikkuisi vähintään tunnin päivässä ja saisi näin vahvat lähtökohdat
liikunnalliselle elämäntavalle.
TAVOITTEET:
Koulutusta
uudistetaan
täydennyskoulutukseen.

laatu

edellä

panostamalla

opettajien

Siirrytään vaiheittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta (20 h/vko) ja
nostetaan lasten osallistumisastetta.
Tehdään jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen koulutie ja katkeamaton
opinpolku.
Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.
Digitaalisten työskentelytapojen haltuunottoon tarjotaan tukea ja toimivat
puitteet.
Kouluja kehitetään tukemaan terveyttä panostamalla rakentamisen
korjaamisen laatuun sekä rakennusten oikeanlaiseen käyttöön.

ja

Koulupäivään lisätään liikuntaa kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta
alkaen. Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan päiväkoteihin ja toiselle asteelle.
Pidetään
huolta
monipuolisesta,
kulttuuripalveluiden tarjonnasta.

saavutettavasta

ja

laadukkaasta

ERINOMAISET EHDOKKAAMME
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3
Anne Heikkonen
Toimintayksikön esimies, sairaanhoitaja

6
Matti Kangasmäki
Eläkeläinen, yrittäjä

4
Anne Heiskanen
Luokanopettaja (KM)

7
Vesa Kukkonen (sit.)
Verkostosuunnittelija, yrittäjä

8

5
Jarkko Husu (sit)
Toimitusjohtaja, invataksiyrittäjä

Jari Kurronen
Yrittäjä

9
Lasse Kähärä
Yrittäjä, eläkeläinen

12
Iikko B Voipio
Tietokirjailija, valt. lis

10
Jorma Miettinen
Järjestelmäasiantuntija

Marko Yli-Kankahila
Korjaamopäällikkö

11
Leo Peuha
Ylikomisario

13

ELINVOIMAISTA TYÖTÄ, TYÖSTÄ ELINVOIMAA
Kunnat muodostavat meidän kaikkien päivittäisen elämän puitteet ja ympäristön. Kunnilla on
merkittävä vastuu yritystoiminnan suotuisista oloista. Elinkeinopolitiikan toimivuus ratkaisee
osaltaan, syntyykö meille suomalaisille uusia työpaikkoja ja riittääkö tulevaisuudessa verotuloja
tärkeiden palveluiden järjestämiseen. Kuntien rooli myös maahanmuuttajien kotouttamisessa on
keskeinen.
ELINVOIMA
On tärkeää, että kuntien päätöksentekijät ymmärtävät elinkeinopolitiikan merkityksen kuntalaisten
hyvinvoinnille. Hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka auttaa yrityksiä kasvamaan ja tarjoamaan
ihmisille työtä. Haluamme, että yrittäjät ja kotien rakentajat saavat tarvittavat luvat nopeasti. Lupien
hakeminen, käsittely ja päätösten antaminen on mahdollisuuksien mukaan vietävä sähköiseen
muotoon, yhden luukun periaatetta noudattaen.
TYÖ
Laadukas kaavoitus varmistaa tarpeisiin sopivan asumisen kaikille kuntalaisille ja kunnolliset
toimintaedellytykset työpaikkoja luovalle yritystoiminnalle. Asumisen kustannukset pidetään
kurissa riittävällä tonttitarjonnalla ja huolehtimalla siitä, että kunnan omat määräykset eivät nosta
kohtuuttomasti rakentamisen kustannuksia. Niin kaavan laadinnassa kuin rakennuslupien
myöntämisessä toimitaan avoimesti ja tasapuolisesti.
Järkevästi toimiva kunta ei yritä tehdä kaikkea itse vaan käyttää apunaan alueen yritysten ja
järjestöjen osaamista. Uusi hankintalaki tarjoaa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia
hyödyntää paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Sillä on merkitystä paikallisen työllisyyden
edistämisessä.
PALVELUALOITE
Kokoomuslainen keino palveluiden monipuolistamiseen on palvelualoite, jonka avulla paikalliset
yritykset ja järjestöt pääsevät tarjoamaan kunnalle oman vaihtoehtonsa jonkin palvelun
toteuttamiseksi. Kunnan toimintojen yhtiöittäminen vaatii tulevaisuudessa nykyistä vahvempaa
omistajaohjauksen osaamista.
Kunnat mahdollistavat uuden työn syntymistä. Ne ovat myös yli puolen miljoonan suomalaisen
työpaikkoja.
Kuntien tehtäviä toteuttamassa on joukko osaavia ammattilaisia. Luotamme monesti elämämme tärkeimmät asiat heidän vastuulleen - viemme lapsemme päivähoitoon tai kouluun tietäen, että he ovat
turvassa ja saavat hyvää oppia ja huolenpitoa. Sen takeena on hyvän koulutuksen saanut, osaava
henkilökunta.
Kuntien on oltava ajanmukaisia ja motivoivia työyhteisöjä. Työt on järjestettävä oikein.
Koulutettujen ammattilaisten on saatava keskittyä siihen, missä ovat parhaimmillaan. Osaamista on
voitava ylläpitää ja kehittää. Työhyvinvoinnista kunnissa on huolehdittava ja panostettava erityisesti
hyvään johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Esimerkiksi opettajille on taattava mahdollisuus
osallistua täydennyskoulutukseen läpi työuran.
TAVOITTEET:
Elinkeinopolitiikassa kunta mahdollistaa, neuvoo ja tekee yhteistyötä. Yritys on
asiakas, jonka palveleminen on kunnia-asia.
Kaavamuutokset ja rakennusluvat haetaan sähköisesti helppokäyttöisellä
järjestelmällä.
Lisäselvitysten
tarpeet
minimoidaan
riittävällä
ennakkoneuvonnalla. Käsittelyajoista annetaan palvelulupaus.

Kuntien hankinnoilla säästetään veronmaksajien rahaa ja vauhditetaan
innovaatioita. Hankintaosaaminen päivitetään kaikkialla ajan tasalle.
Varmistetaan mahdollisuudet henkilöstön osaamisen ylläpitoon, terveelliset ja
turvalliset työskentelyolot sekä kunnioittava
ELÄVÄ KUNTA
Elävä kunta kehittyy jatkuvasti. Kaavoituksen tulee olla kunnianhimoista, laadukasta ja kuntalaisten
näköistä. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon niin ihmisten jokapäiväiset tarpeet,
kustannustehokkuuden kuin mahdollisimman vähäisen kuormituksen luonnolle.
Yhteiskunta tuottaa vuosi vuodelta vähemmän päästöjä ja jätettä sekä toimii kustannus- ja
energiatehokkaasti. Puistot, metsät ja muut monimuotoiset viheralueet sitovat hiilidioksidia, pölyä
ja melua sekä tarjoavat yhteyden luontoon ja mahdollisuuden virkistäytymiseen. Kuntien tekemillä
ratkaisuilla on merkittävä osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kokoomuslainen kunta
pyrkii toiminnassaan hiilineutraaliuteen.
TAVOITTEET:
Kaavoituksessa periaatteena ovat tiiviit ja viihtyisät asuinalueet. Turvataan
erilaisten kuntien mahdollisuudet kehittää kaavoituksella omia vahvuuksiaan.
Parannetaan määrätietoisesti kävely- ja pyöräteiden turvallisuutta, laatua sekä
kunnossapitoa.
HYVINVOINTI ARJESSA
Kokoomuksen tavoite on kuntalaisten hyvinvointi. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden hyvään
elämään. Kunnan ja maakunnan tehtävä on tarjota ympäristö ja palvelut, jotka tukevat tätä
päämäärää. Palveluissa tulee panostaa hyvinvoinnin mahdollistamiseen ja ongelmien
ennaltaehkäisyyn. Se on inhimillisempää ja edullisempaa kuin jälkikäteen tapahtuva korjaaminen.
Palveluiden on helpotettava arkea, ja ne on pystyttävä kestävästi rahoittamaan myös tulevaisuuden
sukupolville.
IHMISEN EHDOILLA
Hyvinvointipalvelut on toteutettava ihmisen, ei hallinnon ehdoilla. Palveluiden tulee olla
saavutettavia. Se voi tarkoittaa lähellä sijaitsevia palveluita tai kotiin tuotavia palveluita silloin, kun
niitä tarvitaan. Palveluiden on oltava laadukkaita ja tasa-arvoisia tulotasosta riippumatta. Tällä
hetkellä valinnanvapaus toteutuu vain työterveyshuollon piirissä olevilla ja heillä, joilla on varaa
maksaa. Tulevaisuutta on kaikkien vapaus valita. Sosiaali- ja terveyspalveluissa se tarkoittaa, että
jokainen voi itse vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin, joiden tuottajat kilpailevat keskenään laadulla.
VALINNANVAPAUS
Kokoomuksen tavoitteena on, että kaikki kuntalaiset saavat maakunnassaan laadukasta hoitoa
varallisuudesta riippumatta. Yhdenvertainen kohtelu on reilun yhteiskunnan merkki.
Sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa palveluissa, on kyse sitten varhaiskasvatuksesta
tai toimivasta perusterveydenhuollosta. Kokoomuslaisessa kunnassa ei hyväksytä ikäsyrjintää.
Toimivassa kunnassa erilaisten kuntalaisten yhdenvertaisuus varmistetaan esimerkiksi
huolehtimalla ympäristön ja tilojen esteettömyydestä.

ESTEETTÖMYYS
Ikääntyneet tarvitsevat monipuolisia palveluita. Osaamista esimerkiksi muistihäiriöiden ja sairauksien hoidossa on lisättävä. Myös arjessa toimimiseen tarvitaan monenlaista tukea.
Osallisuutta ja omatoimisuutta on tuettava. Esimerkiksi sähköisen asioinnin kanssa monet seniorit
voivat tarvita tukea.
Hyvin hoidettu ja turvallinen ympäristö on erityisen tärkeä senioreille. Myös senioreiden kotien
turvallisuuden parantaminen on tärkeää, jotta omassa kodissa asuminen on mahdollisimman pitkään
mahdollista. Toimintakyvyn ylläpidossa ja syrjäytymisen torjunnassa keskeistä on yksinäisyyden
vähentäminen. Kokoomuksen visiossa seniorit sekä eläkeläisyhdistykset ovat aktiivisia toimijoita ja
kuntayhteisön arvostettuja jäseniä.
TAVOITTEET:
Monipuoliset ja saavutettavat palvelut tehdään oikea-aikaisesti, lähellä tai kotiin
tuotuina. Hyvinvointialan järjestöt ja yritykset otetaan täysimittaisesti mukaan
palveluiden tuottamiseen ja palvelusetelin mahdollisuudet hyödynnetään
kattavasti.
Terveyttä edistetään
monipuolisuudesta.

huolehtimalla

ruoan

laadusta,

terveellisyydestä

ja

Osaamista parannetaan erityisesti ikääntyneiden ihmisten muistihäiriöiden ja sairauksien tunnistamisessa ja hoidossa ja tuetaan senioreiden toimintakyvyn
ylläpitoa esimerkiksi terveyttä edistävällä liikunnalla.
Tehdään senioreille sujuva ja turvallinen arki. Parannetaan kodin ja ympäristön
turvallisuutta ja panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan, huolehtien myös
omaishoitajien jaksamisesta.

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.

TAIPALSAAREN KOKOOMUS

