
RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN 
VAALIOHJELMA 2021–2024

RIIHIMÄEN KOKOOMUS LÄHTEE VAALEIHIN ajankohtaisilla 
tavoitteilla ja erilaisista kuntalaisista koostuvalla monipuolisella 
ehdokaslistalla. Toivomme, että pystymme puolueena nostamaan 
kunnan äänestysaktiivisuutta ja arvostamme jokaisen kuntalaisen ääntä. 
Kaikille hyvä #kotikaupunki tehdään yhdessä.

”Kunta ei ole hallintokerros. Se on koti.”

AVATA A N  OV I A mahdollisuuksille: yrittämisel-
le, uuden keksimiselle, työn ilolle, tiedonjanolle 
ja tekemisen meiningille. 

S I L L Ä  I L M A N  N I I TÄ  KU N N A S S A ei ole elinvoi-
maa, ei työtä, eikä hyvinvointia. Jos talous ei ole 
tasapainossa, hoiva, koulutus, harrastusmahdolli-
suudet ja toimivat liikenne yhteydet ovat katoavaa 
kansanperinnettä, enemmän puheita ja haaveita 
kuin luonnollinen osa toimivaa arkea.

T E R V E  KOT I S E U T U  R A K K AU S  arvostaa histo-
riaa ja kunnioittaa ympäristöä, mutta uskaltaa 
katsoa rohkeasti eteenpäin, inves toida ja synnyt-
tää uutta. Se sanoo mieluummin kyllä kuin ei. 
Vain siten syntyy hyvän kierre, joka pitää kaikki 
mukana. Siksi sydän on oikealla.

Anna-Kaisa Ikonen
Kokoomuksen varapuheenjohtaja
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VAHVA JA ELINVOIMAINEN 
RIIHIMÄKI

ILMAN TASAPAINOISTA TALOUTTA Riihimäellä ei ole esimerkiksi tasokkaita kouluja, toimivia 
palveluita tai mahdollisuuksia harrastaa. Kestävän talouden lähtökohta ovat työpaikat ja työtä tekevät ihmiset. Elin-
voimainen kaupunki kerryttää jaettavaa, ylläpitää palveluja, huolehtii ympäristöstä ja pitää huolta kuntalaisten turval-
lisuudesta. Kunta ei ole sivusta seuraaja vaan elinvoiman kehittämisestä osaltaan vastuussa oleva taho.

ALUEEN TYÖPAIKAT OVAT HYVINVOINNIN LÄHTÖKOHTA. Meidän on huolehdit-
tava siitä, että otamme avosylin vastaan uudet 
yrittäjät ja uudet yritykset ja turvaamme niille 
seutukunnan parhaat toimintamahdollisuu-
det. COVID-19 epidemia on opettanut suo-
malaiset tekemään etätyötä ja Riihimäen tu-
lee ottaa tavoitteekseen kehittyä Etelä-Suomen 
etätyömyönteisimmäksi kunnaksi. Tämän 
onnistumiseksi tulee varmistaa kattavat tieto-
liikenneyhteydet ja tarjota etätyötiloja kaikil-
le halukkaille. Muuttotappio on käännettävä 
muuttovoitoksi. 

TULEVAN VALTUUSTOKAU-
DEN AIKANA ME riihimäkeläiset 
emme ole talouden osalta helpon edessä. Suo-
men kuntien talous oli ennen koronaa his-
toriallisen huonossa tilanteessa, ja koronan 
tuomat ylimääräiset menot rasittavat julkista 
talouttamme todennäköisesti koko seuraavan 
valtuustokauden ajan. Pitkällä tähtäimellä talouden tasapaino on saavutettava kuntalaisten verorasitusta tai veroluon-
teisia maksuja (kuten esimerkiksi hulevesimaksu) lisäämättä.

TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ asioiden tekemistä uudella tavalla. Kau-
pungin hallintoa on kehitettävä ja kevennettävä. Tulorahoituksen kautta on kyettävä varmistamaan välttämättömät 
kaupungin kehittämiseksi tarvittavat investoinnit. COVID-19 epidemian edesauttama digiloikka on hyödynnettä-
vä täysimääräisesti. Yritysyhteistyö on osa 
menestyvän kunnan strategiaa; yritysvaiku-
tusten arvioinnilla ja julkisten kustannusten 
avoimuudella päästään kokonaistaloudellisesti 
edullisimpiin ratkaisuihin palveluiden laatua 
unohtamatta.

RIIHIMÄKI ON OSA SUOMEN 
KASVUKÄYTÄVÄÄ ja päärata on 
tärkeä osa kasvun mahdollistavaa infraa. Pää-
radan kehittäminen kuten muukin joukkolii-
kenne on turvattava. Osa toimivaa kaupunki-
liikennettä ovat myös toimivat parkkipaikat ja 
vaikkapa kaupunkipyörien joustava käyttö. 

Kuva: Sonja Närkki
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SIVISTYKSEN JA KULTTUURIN 
RIIHIMÄKI

RIIHIMÄKI ON VALTAKUN-
NALLINEN EDELLÄKÄVIJÄ 
mm. robotiikan opetuksessa ja aktiivisen nuo-
risoteatterin kautta teatteritaiteen opetukses-
sa. Robotiikan asemaa tulee vahvistaa siten, 
että valinnaisten aineiden kokonaisuutta pa-
rannetaan eri koulutustasoilla. Robotiikan va-
linnan tulee olla mahdollista esimerkiksi ylä-
koulussa ja lukiossa osana varsinaisia kursseja. 
Tämä merkitsee muun muassa tavoitetta siitä, 
että robotiikka saataisiin osaksi ylioppilastut-
kintoa.

KAUPUNGIN LAPSIMÄÄRÄ on ennusteiden mukaan laskussa se tulee vaatimaan reagointia. Kokoo-
muksen näkemys kouluverkon kehittämisessä on, että koulujen tulee sijaita tasaisesti ympäri kaupunkia asuinalueiden 
tarpeita vastaten. Kunkin koulun tilannetta tulee tarkastella erikseen siinä vaiheessa, kun alueen lapsimäärä sitä edel-
lyttää. Perimmäinen tavoite on, että lapsimäärä kasvaa eikä vähene.

PERHEIDEN ARJEN KANNALTA varhaiskasvatuspalveluiden joustava ja monimuotoinen järjestä-
minen on tärkeää. Kunnan omaa palvelu-
tuotantoa tulee täydentää yksityisillä var-
haiskasvatuspalveluilla. Tämä merkitsee 
varhaiskasvatuksen monimuotoisuutta ja laa-
dukkaita lähipalveluita. Yksityinen varhais-
kasvatus on veronmaksajien näkökulmasta ta-
loudellisesti tehokasta ja tämä merkitsee sitä, 
että samalla rahalla saadaan laadukasta pal-
velua useammalle.

RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN 
TAVOITTEENA on koulukiusaami-
sen vähentäminen ja poistaminen asettamal-
la kuntaan 0-toleranssi. Terve ja turvallinen 
oppimisympäristö on turvattava jokaiselle 
koulunsa aloittavalle esikoulusta oppivelvolli-
suuden täyttymiseen saakka. Tämä edellyttää 
asiaan panostamista, riittäviä resursseja, yh-
tenäisiä toimintamalleja ja ennaltaehkäisevää 
työtä. Peruskoulun jälkeen tulee jokaisella riihimäkeläisellä olla lukemisen, laskemisen ja sosiaalisen yhteistyön taidot.

RIIHIMÄELLÄ SIJAITSEE KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU Suomen Lasimuseo, suo-
sittu Suomen Metsästysmuseo sekä tasokas taidemuseo. Riihimäen tulee edelleen kehittää mu-
seotointa ja museoiden välistä yhteistyötä.  Keväällä 2021 Riihimäki tavoittelee valtakunnalli-
sen Erä- ja luontokulttuurimuseon saamista kaupunkiin. Riihimäen Kokoomus tukee hanketta 
ja katsoo, että monipuolisen museotarjonnan kautta kaupunki saa lisää vetovoimaa.

RIIHIMÄKI ON MONIPUOLINEN kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Kokoomus 
haluaa tukea kulttuuripalveluiden, kuten Riihimäen teatterin ja nuorisoteatterin toimintaedel-
lytyksiä sekä musiikkitapahtumien toteuttamista.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA 
VERKOSTOJEN RIIHIMÄKI

KOKOOMUSLAISTA KUNTAPOLITIIKKAA leimaa tosiasioiden tunnustaminen ja vastuullisuus. 
Arjen päätöksissä nämä tarkoittavat realistis-
ta erilaisten näkökulmien yhteensovittamista 
ja asioiden huolellista valmistelua. Nyt on aika 
herätä kuntien päätöksenteossa ja arjen kehit-
tämisessä aktiiviseen ekologisesti, sosiaalisesti 
ja yhteiskunnallisesti kestävään toimintaan. 

PALVELUVERKON KEHITTÄ-
MISEN YHTEYDESSÄ on sivut-
tu kaupungin rakennuskannan kehittämistä. 
Kokoomuslaista kestävää kehitystä on tutkia 
ensin olemassa olevien rakennusten hyödyntä-
mis- ja saneerausmahdollisuudet. Vasta sitten, 
jos tilanne välttämättä edellyttää, tulee raken-
taa uusia tiloja. Vanhat rakennukset ovat osa 
kaupunkikuvaamme; esimerkiksi vanhan kau-
pungintalon uusiokäyttö tulee selvittää.

JOKAINEN KOTIKUNTA TARVITSEE elävän ja viihtyisän keskustan. Riihimäellä viihtyisää keskus-
taa ei voi siirtää rautatieasemalle, mutta aseman seutu on kaupungin valtakunnallinen käyntikortti. Kaupunkikehitys-
lautakunnan vastikään järjestämässä Peukaloisen korttelin tonttienluovutuskilpailun voittaja on valittu. Asuinraken-
taminen alueella tulee lisääntymään voittaneen ”quattro” vaihtoehdon myötä. ”Quattro” oli myös yleisöäänestyksen 
suosikki. Viihtyisässä kuntalaisten olohuoneessa on esimerkiksi mukavia piipahtamispaikkoja ja erikoistuneita kivijal-
kakauppoja. Näiden toiminnan varmistamisessa meistä jokainen voi kantaa kortensa kekoon; suosimalla oman paik-
kakunnan liikkeitä ja tuotteita, saamme aikaan yhteistä hyvää.

PUHDAS VESI JA ILMA sekä toimiva jätehuolto ovat viihtyisän kaupungin ominaisuuksia. Puhtaan ta-
lousveden turvaamiseksi tulee Riihimäel-
lä tehdä tulevalla valtuustokaudella selkeä 
suunnitelma. Kiertotalous on tärkeä osa jäte-
huoltoamme ja jätteiden lajittelua pitää har-
joitella varhaiskasvatuksesta lähtien. Kier-
totalouskylän osaamista tulee hyödyntää 
oppilaitosyhteistyössä nykyistä enemmän.

TULEVAISUUTEEN TÄHTÄÄ-
VÄ KUNTA hyödyntää kaikki yhteistyö-
mahdollisuudet. Kaupungin verkostoitumis-
ta erilaisten yritysten ja oppilaitosten kesken 
tulee tiivistää ja hyödyntää nykyistä järjestel-
mällisemmin. Myös monet kuntaorganisaati-
on ulkopuoliset toimijat, kuten vaikkapa kaup-
pakamarit ja muut elinkeinoelämän järjestöt 
sekä kolmas sektori, tarjoavat kunnalle hyviä 
verkottumiskohteita. Tästä yhteistyöstä hyöty-
vät kaikki osapuolet. 
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TOIMIVIEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUJEN RIIHIMÄKI

RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA ON, että kaupungin sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut säilyvät vähintään ennallaan tulipa hyvinvointialueita tai ei. Kokoomus ei kannata uutta hallinnon 
tasoa ja siihen liittyvää verotusoikeutta. Hallintoa tärkeämpää on huolehtia toimivista palveluista. 

LIIKUNTAAN AKTIVOINTI JA HYVÄT LÄHILIIKUNTAMAHDOLLISUUDET 
vauvasta vaariin ovat tärkeitä ennalta ehkäi-
sevän terveydenhuollon ja syrjäytymisen eh-
käisemisen keinoja. Kaupungissamme on jo 
nyt paljon hyviä liikuntapaikkoja ja erilaisia 
liikuntaympäristöjä, mutta hyvääkin voi aina 
parantaa. Lisää panostuksia tarvitaan ennal-
taehkäisevien toimintatapojen ”markkinoin-
tiin”, liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kaikkien 
sidosryhmien mukaan ottamiseen. Esimer-
kiksi ikääntyneiden liikunnan aktivoimiseksi 
voidaan hyödyntää kolmannen sektorin osaa-
mista ja tarjolla jo olevia mahdollisuuksia ny-
kyistä enemmän.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ 
RIIHIMÄKI huolehtii siitä, että ikäihmiset 
saavat valita asumismuotonsa. Asiakkaiden 
äänen kuunteleminen ja päätösvallan siirto 
asiakkaille itselleen esimerkiksi palvelusetelei-
tä hyödyntämällä on tätä päivää. 

TAVOITTEENA TULEE OLLA, 
että jokainen riihimäkeläinen nuori suorittaa 
peruskoulun ja saa siten jatko-opintomahdol-
lisuuden. Tämä edellyttää riittäviä resursseja 
erityistä tukea tarvitseville nuorille. Nuorten 
terapiatakuun toteuttamien Riihimäellä tu-
lee ottaa harkittavaksi tulevalla valtuustokau-
della. Nuorisotyössä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota jengiytymiseen ja päihteiden käyt-
töön.
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Siksi
SyDaN On 
OiKeAlLa.

”Jakaminen on kaunista. 
Jaettavan tekeminen vielä kauniimpaa.”

Jetsulleen!

KuUnTeLe SyDaNtAsI: 
KoKoOmUs.Fi/KuNtAvAaLiT


