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1. SIVISTYNYTTÄ KUNTAPOLITIIKKAA
YHDENVERTAISESSA SUOMESSA

tekevät hyvää yhteistyötä yritysten kanssa.
Suomalaisten kuntien taloudella on suuri vaikutus peruspalveluiden tuottamiseen. Siksi on
tärkeää, että kuntataloudesta ovat päättämässä
ihmiset, jotka ymmärtävät talouden realiteetit ja
tulevaisuuden näkymät.

#kokoomusnaiset #kuntienpuolustaja
Kokoomusnaiset haluavat rakentaa entistä
parempaa Suomea. Haluamme vaikuttaa ja
osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon, jotta suomalaiset kunnat ovat jatkossakin sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin
sekä terveyden edistäjiä.

Kokoomusnaiset puolustavat kuntien mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille arjen kannalta tärkeitä palveluita nyt ja tulevaisuudessa Pidetään
huoli, että kaikilla on hyvä elää ja asua omassa
kotikunnassa!

Maailma muuttuu ja muutoksessa on oltava
mukana. Ymmärrämme hyvin työelämän nykypäivän muutoksen sekä työn sekä perheen
yhteensovittamisen haasteet. Teemme töitä
sen eteen, että perheiden hoitovastuu jakautuu tasaisemmin. Haluamme olla mukana
tukemassa erilaisia perhemuotoja, jotta kaikki
saisivat omassa kotikunnassaan tarvitsemansa
avun. Haluamme osaltamme varmistaa, että
jokaisella nuorella on peruskoulun päättämisen jälkeen opiskelu- tai työpaikka. Pidämme
tärkeänä, että terapiatakuu toteutuu. Yksikin
syrjäytynyt nuori on liikaa.

2. PERHEIDEN HYVINVOINTI ON KUNNISSA
YKKÖSASIA
#onnellinenlapsuus #turvallinenlapsuus #perhevapaauudistus #turvaanaisille
Aivan jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen
ja turvalliseen lapsuuteen. Kokoomusnaisten
tavoitteena on tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävä perhevapaauudistus, jossa perheet voivat itse
päättää perhevastuiden jakamisesta erilaiset
elämäntilanteet huomioiden. Kokoomusnaiset
pitävät tärkeänä, että kunnat ympäri Suomen
pystyvät tarjoamaan perheille erilaisia lasten
päivähoitopalveluita. Pidämme tärkeänä, että
laadukas varhaiskasvatus on päivähoitomaksujen osalta kohtuullista. Tavoitteena on, että
tulevaisuudessa turvataan kaikille osa-aikainen
maksuton varhaiskasvatus. Kunnissa on pidettävä huoli, että päivähoidon lapsiryhmät ovat
riittävän pieniä. Palvelusetelin avulla voidaan

Meille on tärkeää, että kunnissa lasten lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta turvallinen ja sisäilmaltaan terve koulu. Haluamme
säilyttää perusopetuksen lähipalveluna
jatkossakin. Kannustamme matemaattisluonnontieteellisten aineiden opiskeluun. Yrittäjyyskasvatuksen rinnalla haluamme lasten
oppivan koulussa talouden hallintaa ja säästämistä.
Kokoomusnaisten tavoitteena on, että kuntalaisten arki on sujuvaa iästä riippumatta.
Kuntien tulee kehittää julkista liikennettä
esteettömyys huomioiden. Kokoomusnaiset
pitävät tärkeänä ikäihmisten mahdollisuutta
asua kotona mahdollisimman pitkään. Hoitotakuun tiukentaminen ja sen rinnalle luotava
hoivatakuu jatkavat sujuvaa ja hyvää ikäihmisen arkea.
Työelämän tasa-arvon lisääminen, naisten
työmarkkina-aseman parantaminen ja palkka
tasa-arvo ovat meille ykkösasioita. Tuemme
suomalaista yrittäjyyttä, kiinnittäen erityistä
huomiota naisyrittäjyyteen. Kokoomusnaiset
ymmärtävät yrittäjyyden vastuut, haasteet ja
mahdollisuudet.
Elinvoimaisessa kunnassa on kehittyviä yrityksiä, jotka työllistävät ja joiden ansiosta kunta
on vetovoimainen sekä kiinnostava. Kunta
ja kunnan alueella toimivat yrittäjäjärjestöt
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monipuolistaa tarjontaa. Lapsen hoitopaikan
valinta tulee olla mahdollista myös toisen kunnan alueelta esimerkiksi työpaikan läheisyydestä.

Uhrien on edelleen liian vaikea saada apua. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai altistumista
uhkaaville tilanteille. Suomi on yksi Euroopan
väkivaltaisimpia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan osalta. Ensiapuna lähisuhdeväkivaltatilanteissa uhri voi hakeutua ensi- tai turvakotiin.
Niiden asiakkaista valtaosa on naisia lapsineen.
Euroopan neuvoston arvion mukaan paikkatarve on 500 eli yksi perhepaikka 10 000 asukasta
kohti. Kokoomusnaiset vaativat turvakotipaikkojen lisäämistä, jotta jokaiselle avun tarvitsijalle
löytyisi apua. Lisäksi pidetään tärkeänä, että
kunnat panostavat lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn.

Tulevaisuuden peruspalveluina nähdään Perhekeskus-toimintamalli, joka verkostoi kaiken lapsiperheiden tarvitseman tuen ja avun lähipalveluperiaatteella. Neuvoloiden ennaltaehkäisevän
työn arvoa korostetaan. Tulevaisuudessa parannetaan mahdollisuutta jatkaa ennaltaehkäisevää työtä ainakin alkuopetusluokkien loppuun
saakka, jolloin moniammatillinen tuki auttaisi
perheitä paremmin selviytymään ongelmatilanteista.

3. LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS

Perheet tarvitsevat erilaisia kotiin saatavia
palveluita auttamaan arjessa jaksamista. Kotitalousvähennystä laajentamalla ja korottamalla
tätä mahdollisuutta voitaisiin tukea siten, että
useammalla perheellä olisi mahdollisuus palveluiden hyödyntämiseen.

#terapiatakuu #nollatoleranssikiusaamiselle
#harrastetakuu
Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle
on löydettävä opiskelu- tai työpaikka. Sellaista vaihtoehtoa ei tulisi olla, ettei nuori tekisi
elämällään mitään. Kokoomusnaisten mielestä
oppivelvollisuuden pidentämisen sijasta kuntien
tulisi voida panostaa esi- ja perusopetukseen,
tukipalveluihin ja toisen asteen opinto-ohjaukseen. Keskitytään vahvistamaan nuorten opintopolkuja pitämällä mm. Ohjaamojen toiminta ja
Etsivä nuorisotyö laadukkaana ja tuloksellisena.
Pidetään huoli, ettei yksikään lapsi tai nuori
syrjäydy. Parhaiten tavoitteeseen päästään, kun

Maahanmuuttajanaisten kotouttamiseen sekä
heidän työllisyyteensä on panostettava kunnissa. Se on avain koko perheen kotoutumiseen.
Maahanmuuttajaperheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen edistää koulunkäynnin
aloittamisen kannalta tärkeitä valmiuksia, kuten
kielitaitoa.
Lähisuhdeväkivalta on sosiaalinen, inhimillinen,
kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma.
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haasteisiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.
Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi
on kunnissa otettava käyttöön toimintamalleja,
joiden avulla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
tunnistetaan ja autetaan nykyistä aikaisemmin.
Kokoomusnaisille on tärkeää, että terapiatakuu
toteutetaan. Kunnissa on huolehdittava siitä,
että osana terapiatakuun toteuttamista varmistetaan apua tarvitseville sujuva pääsy tarvitsemiensa palveluiden piiriin.
Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava ja
etsivää nuorisotyötä vahvistettava. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä moniammatillista yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden,
varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilashuollon
kuraattori- ja psykologipalveluiden sekä tarvittaessa poliisin välillä. Tavoitteena on varmistaa
yhtenäiset hoitoketjut ja toimiva vuorovaikutus.
Kokoomusnaisilla on erityinen huoli nuorista
miehistä, joista noin joka viides on nykyään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

4. KUNTIEMME LÄHIKOULUT
#kaksivuotineneskarikaikille #perusopetuslähipalveluna #matematiikkaatytöille

Kokoomusnaisilla on kaikkeen kiusaamisen
nollatoleranssi. Kunnissa tulee olla yhtenäiset
toimintamallit koulukiusaamistapauksissa, jotta
lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisessa asemassa koko maassa. On aikuisten tehtävä varmistaa,
että jokainen lapsi voi kokea olevansa turvassa.
Kiusaamistapauksiin on puututtava välittömästi
niiden ilmettyä. Nettikiusaamisen vaikutuksista
tulee lisätä tietoisuutta ja sitä pitää kitkeä entistä tehokkaammin.

Jokaisen perheen on voitava luottaa siihen, että
oma lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta
turvallinen ja sisäilmaltaan terve koulu omalle
lapselle. Kokoomusnaiset näkevät laadukkaan
peruskoulutuksen olevan tasa-arvoisten mahdollisuuksien perusedellytys ja takaavan sen,
että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet taustasta ja asuinpaikasta
riippumatta tavoitella kaikkia niitä asioita,
joita elämässä on tarjolla. Jokaisen lapsen on
saatava peruskoulussa riittävät tiedot ja taidot
sekä innostus oppia uutta niin, että ne kantavat
jatko-opintoihin ja läpi elämän. Kokoomusnaiset
pitävät tärkeänä, että viime eduskuntakaudella
pilotoitu kaksivuotinen esiopetus toteutetaan
kaikille lapsille vuoteen 2021 mennessä.

Kokoomusnaisille on tärkeää, että jokaisella
lapsella perheen varallisuudesta huolimatta olisi mahdollisuus harrastaa. Kaikilla perheillä ole
taloudellista mahdollisuutta kustantaa lastensa
harrastuksia. Vähävaraisten perheiden lapsista
51% koki harrastusmahdollisuutensa huonoksi.
(Pelastakaa lapset ry/Lapsen ääni 2019 -raportti). Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla
mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan,
taiteen tai muun harrastuksen kautta. Harrastaminen lisää oppimista ja on eduksi lapsen tai
nuoren kehitykselle unohtamatta syrjäytymisen
ennaltaehkäisyä. Siksi Kokoomusnaiset haluavat toteuttaa harrastetakuun kaikissa kunnissa.
Harrastetakuun toteuttamiseen vaikuttavat
päätökset koskien esimerkiksi koulutoimen ja
harrastetoimintaa tarjoavien tahojen yhteistyötä, liikuntapaikkarakentamista ja olosuhteiden
esteettömyyttä.

Perusopetus tulee säilyttää lähipalveluna. Kunnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ylisuurten ryhmien kitkemiseen, monipuoliseen kerhotoimintaan, liikuntamahdollisuuksiin, riittäviin
kielivalintoihin sekä erityisopetuksen saatavuuteen. Kokoomusnaiset kantavat huolta myös
opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksista.
Tärkeää on, että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelu kaikilla kouluasteilla
ympäri Suomea on mahdollista jatkossakin.
Näin varmistetaan nykyisen osaamistason nousu
ja tulevaisuuden osaamisen sekä työelämän
tarpeiden kohtaaminen. Kokoomusnaiset haluavat rohkaista erityisesti tyttöjä matemaattis-lunontieteellisten aineiden opiskeluun ja kuntia
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edistämään esimerkiksi tiedekerhoja koulupäivien yhteyteen yhteistyössä kolmannen sektorin
kanssa.
Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen eri kouluasteille on tulevaisuutta, koska yhä useampi nuori
saattaa harkita tulevaisuudessa yrittäjyyttä.
Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että jo alakoulusta lähtien säästäminen ja talouden hallinta olisivat osa yhteiskuntaopin opetusta.
Kokoomusnaisille on tärkeää, että kouluissa
hyödynnetään nykyhetken teknologiaa opetuksessa ja kehitetään oppimisympäristöjä. Mahdollisuus uuden teknologian hyödyntämiseen
tulee taata jokaiselle perusopetuksen oppilaalle
tämän asuinpaikkakunnasta riippumatta. Teknologia mahdollistaa opetuksen yksilöllisen eriyttämisen ja sopii oppijalähtöiseen tapaan oppia.
5. KUNTALAISTEN SUJUVA ARKI
#arjensujuvuus #superkotitalousvähennys #hoitotakuunrinnallehoivatakuu #arvokasvanhuus

perusturvallisuuden edistäminen.
Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että lapset ja
nuoret pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan
itselleen tärkeisiin asioihin kunnassa. He ovat
oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Kokoomusnaiset haastavat kunnat vielä aktiivisemmin
ottamaan lapset ja nuoret mukaan jo palveluiden suunnitteluvaiheessa. Osallisuutta voidaan
edistää esimerkiksi lisäämällä nuorisovaltuuston ja kunnan päättävien elinten vuorovaikutusta.

Sujuva arki koostuu jokapäiväisten asioiden
mutkattomuudesta. Kuntalaisten elämäntilanteet ja elämänvaiheet ovat erilaisia. Kokoomusnaiset näkevät, että sujuva arki tuo hyvää elämää ja sitä kannattaa tavoitella.
Kunnissa julkista liikennettä tulee edelleen
kehittää sujuvaksi ja saavutettavaksi. Julkisen
reittiliikenteen suunnittelussa tulee huomioida
koulujen, harrastuspaikkojen ja talouskeskusten
tavoitettavuus. Kuntien sujuva arki edellyttää
myös kattavia ja kehittyviä pyöräily- ja kävelyreitistöjä. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että
kunnissa varmistetaan esteetön liikkuminen.

Kokoomusnaiset muistuttavat, että eläkkeelle
jää kasvavissa määrin terveitä sekä aktiivisia
henkilöitä. Kunnissa tulee ottaa huomioon juuri
eläköityneiden toimintakyky sekä ylläpidettävä
aktiivisen elämän edellytyksiä. Kuntien SenioTyön ja perheen yhteensovittaminen vaatii
rineuvolan palveluja tulee kehittää siten, että
nykypäivänä joustoja kunnan tuottamissa palve- ne huomioivat 70 vuotta täyttävien senioreiden
luissa. Arjen sujuvoittaminen edellyttää muutok- terveyden ja elämäntilanteen paremmin.
sia kunnissa mm. neuvola-aukioloaikoihin sekä
muihin virka-aikana suoritettaviin palveluihin.
Ikäihmisten arjen tulee olla hyvää ja sujuvaa.
Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien lisää- Kuntien vanhuspalveluiden tulee tarjota asiakminen tuo apua monipuolisemmin perheisiin,
kailleen monipuolisia palveluita sekä mahdollismikä sujuvoittaa arkea.
taa kotona asuminen mahdollisimman pitkään.
Kokoomusnaiset haluavat mahdollistaa ikäihmiYhteiskuntaa on pitkään rakennettu oletukselle sille virikkeellisen arjen. Kunnissa tulee uusien
kotitalouksien kahden aikuisen tuloista ja makasuinympäristöjen suunnittelussa sekä vanhosukyvystä. Kuitenkin suomalaisista asuntokunjen uudistamisessa huomioida esteettömyys ja
nista on yksinasuvia noin puolet ja suurimmissa sujuva julkinen liikenne. Kokoomusnaiset kankaupungeissa jo yli puolet. Kokoomusnaiset
nattavat senioreille, yli 75-vuotiaille, suunnattua
pitävät tärkeänä, että kunnat huomioivat yksin- super-kotitalousvähennystä.
eläjät esimerkiksi asuntotuotantoa suunniteltaessa. Lisäksi kuntien tuottamissa palveluissa
Ikäihmisten arjessa ketään ei jätetä yksin. Kuntulee huomioida yksineläjien ikärakenne ja
tien vanhuspalveluissa kuunnellaan jokaista
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ikäihmistä. Sujuvassa arjessa omaishoitajien
asemaa parannetaan ja heidän jaksamisestaan
huolehditaan. Kotona läheistään hoitavalle on
varattava mahdollisuus lomaan ja virkistymiseen. Ikäihmisten oikeuksien toteutumiseen ja
palveluiden laadun valvontaan Kokoomusnaiset
kiinnittävät huomiota ympäri Suomea. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että ikäihmisen arki
sujuu myös palvelutarpeen muuttuessa. Vaadimme hoitotakuun tiukentamista ja sen rinnalle
luotavan hoivatakuun toteuttamista.

Kokoomusnaiset ovat ympäristöfiksuja ja ymmärtävät arjen ympäristötekojen merkityksen.
Kokoomusnaiset haastavat kaikki mukaan
tekemään Suomesta kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden kärkimaata. Kuntien ja kaupunkien kiertotalousosaamista lisäämällä sekä
yritysyhteistyötä vahvistamalla mahdollistetaan
liiketoiminnan kasvua ja materiaalikierrätysasteen nousua. Kaupunkien ja kuntien on tärkeää
jatkaa työtä kohti hiilineutraaliutta, leikata
kasvihuonepäästöjä ja tehdä työtä luonnon
monimuotoisuuden puolesta. Kokoomusnaiset
kantavat erityistä huolta vesistöjen tilasta.

Kokoomusnaiset muistuttavat, että arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu välittäminen, turvallisuus, yksilöllisyys ja kunnioitus. Saattohoitopäätöksen hetkellä tulee potilaan ja omaisten voida
luottaa lääkäreiden ja muun saattohoitoyksikön
ammattitaitoon ja osaamiseen. Siksi saattohoitoa tuottavien työryhmän ammatillista osaamisista on ylläpidettävä jatkuvalla sekä säännöllisellä täydennyskoulutuksella ja työnohjauksella.

Kuntien ja kaupunkien tulee panostaa hiilineutraaliin rakentamiseen, jossa purkujätteitä hyödynnetään systemaattisesti, lisätään rakentamisen energiatehokuutta sekä puurakentamista.
Kuntien ja siellä toimivien jäteyhtiöiden vastuulla on kierrättämisen ja lajittelun helppouden
mahdollistaminen. Kokoomusnaiset näkevät
erityistä potentiaalia tekstiilien kierrättämisen
kehittämisessä. Jokainen kuntalainen on omalta
osaltaan vastuussa ympäristönsä siisteydestä.

6.KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA VASTUULLISUUTTA
KUNNISSA
#kiertotaloudenkärkimaa #kunnatkierrättää
#kiertotalouskoulutus

Kestävässä kunnassa edistetään energiatehokkuutta ja kierrätystä sekä pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Esimerkiksi oppilaitostensa ylijäämäruoan myyminen eteenpäin
tulee olla sujuvaa lähitulevaisuudessa. Kunnan
tulee mahdollistaa ympäristön huomioiminen

Kuntalaisten tietoisuus kestävästä kehityksestä
ja kiertotalouden mahdollisuuksista on lisääntynyt. Kokoomusnaiset haluavat edistää säästäväistä ja ympäristöä säilyttävää kuluttamista.
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myös elinkeinoelämälle. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että lapset oppivat pienestä pitäen kiertotaloudesta. Kestävät, kiertotalouden
mukaiset toimintatavat luovat pohjan taloudelliselle kestävyydelle ja tulevaisuuden kasvulle.

otolla vauhditetaan naisvaltaisten palvelu- ja
hoitoalojen kasvumahdollisuuksia.
Suomalaisissa kunnissa harjoittavat tuhannet
maatalousyrittäjät elinkeinoaan. Maatalousyrittäjän vuosi- ja sairaslomien ajaksi avuksi saadaan kunnan tai kuntien alueella kunnallisena
maatalouslomittajana tai sijaisapulomittajana
työskentelevät henkilöt. Sijaisapua saa maatalousyrittäjä tällä hetkellä enintään 20 päivää
vuodessa sairauden tai tapaturman johdosta.
Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että sijaisavun määrää lisätään. Lisäksi vuosittain haettavaan maataloustuen byrokratiaan on saatava
helpotusta.

Kuntien kaavoittamisessa ja rakentamisessa tulee ottaa paremmin huomioon arjen toimivuus
ja ympäristön kannalta kestävä elinympäristö.
Uusien asuinalueiden ja kuntien palveluiden
tulee olla riittävän lähellä toisiaan ja helposti
saavutettavissa. Lasten ja aikuisten liikkumisen
paikasta toiseen mahdollistaa sujuvat ja turvalliset joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
järjestelyt. Toimiva, kattava ja kohtuuhintainen
julkinen liikenne huomioi eri käyttäjäryhmien
tarpeet.

Kokoomusnaiset ovat huolissaan pienten ja
keskisuurten yritysten toimintaedellytyksistä ja
onnistumisista julkisten hankintojen suhteen.
Kunnan hankinnat on keskeinen osa kuntien
elinkeinopolitiikkaa. Hankinnat tulee kilpailuttaa järkevinä kokonaisuuksina ja mahdollistaa
myös pienempien yrityksien osallistuminen tarjouskilpailuihin. Kuntien hankinnoilla on suuri
kansantaloudellinen merkitys ja ne luovat työtä
paikallisille yrityksille. Hankinnoissa on huolehdittava myös niiden kestävyydestä.

7. KUNTIEN VAHVA ELINKEINOELÄMÄ
#elivoimainenkunta #naisyrittäjyys #elinkeinopalvelutyhdeltäluukulta #huolikuntientaloudesta

Suomalaisten kuntien elinvoimaisuus perustuu
yritysten toimintaan. Yritykset luovat työpaikkoja. Tulevaisuuden kunnalla on keskeinen rooli
nykyisten ja uusien yritysten toimintaympäristön
luomisessa sekä kehityksen ja kasvun mahdolKuntien elinkeinoelämälle tarjottavat palvelut
listamisessa.
tulee olla saavutettavissa yhden luukun periaatteen mukaan ja liiallista byrokratiaa tulee
Kunnan halutaan olevan yrittäjilleen entistä
karsia. Kuntien yrityksille tarjottavat palvelut
toimivampi sekä sujuvampi toimintaympäristulee toteuttaa kustannuksiltaan järkevästi ja
tö. Sillä on vaikutusta yritysten liiketoiminnan
tehokkaasti. Huomioidaan paikallinen osaamikehittämiseen, innovointiin, tutkimus- ja kehitnen ja otetaan käyttöön palvelualoite jokaisessa
tämistoimintaan, kasvuun, onnistumiseen sekä
kunnassa. Palvelualoitteella yrittäjä voi esittää
työllistämiseen. Tärkeää on, että kunnat tekevät paremman ja edullisemman palvelun toteuttiiviisti yhteistyötä paikallisten yrittäjäjärjestötamistapaa ja kaupunki on velvollinen vertaajen kanssa.
maan sitä itse tuottamaansa. Kyseessä on kilpailutuksen muoto, jossa aloite on yrittäjällä.
Kunnissa toimiva palveluyrittäjyys on nopeimmin kasvavia yrittäjyyden toimialoja Suomessa.
Kokoomusnaiset ovat huolissaan suomalaisten
Palveluyrittäjyydelle on kasvava tarve erityikuntien taloudesta. Kunnat tasapainoilevat kunsesti sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta myös
taliitosten konkretisoitumisen, investointiohjelvapaa-ajan palvelujen parissa. Palvelusetelin
mien, rakentamispäätösten ja tarjottavan pelaajempi käyttöönotto mahdollistaa palvelujen ruspalveluiden laadun ja määrän suhteen. Myös
käytön lisäämisen.
hallituksen toimet lisäävät kuntien velvoitteita
ja talouspaineita entisestään. Osalle kunnista
Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että yrittätulee jo haasteita riittävän peruspalveluiden
misen esteitä puretaan ja erityisesti naisten
tarjonnan suhteen. Usealla kunnalla on hyviä
yrittäjyyttä tuetaan kunnissa. Esimerkiksi yksija toteuttamiskelpoisia kehittämishankkeita,
nyrittäjänaiset tasapainoilevat usein yrittäjyymutta talous saattaa hidastaa tai estää kehitden, kodin ja perheen haastavissa ristipaineissa. tämishankkeiden toteuttamisen. Tärkeää on,
Kokoomusnaiset haluavat edistää erilaisia mah- että kunnassa peruspalvelut toteutetaan ja että
dollisuuksia järjestää arki nykyistä sujuvammin. niiden saatavuus on taattu.
Erityisesti vanhemmuuden kustannuksia tasaamalla ja palvelusetelin laajemmalla käyttöön8

