
 

# KAIKILLE HYVÄ IISALMI 

#IHMISEN EHDOILLA  

Iisalmelaisten hyvinvointipalvelut on toteutettava ihmisen, ei hallin-
non ehdoilla.  Se tarkoittaa lähellä sijaitsevia palveluita tai kotiin tuo-
tavia palveluita silloin, kun niitä tarvitaan. Palveluiden on oltava laa-
dukkaita ja tasa-arvoisia tulotasosta riippumatta. Sosiaali- ja terveys-
palveluissa valinnanvapaus tarkoittaa, että jokainen voi itse vaikuttaa 
käyttämiinsä palveluihin, joiden tuottajat kilpailevat keskenään laa-
dulla.  Iisalmen sairaalan päiväkirurginen toiminta on säilytettävä, 
sillä se pitää erikoissairaanhoidon palvelut lähellä, hillitsee kustan-
nusten kasvua ja säilyttää työpaikat Iisalmessa. 

Osaamista muistihäiriöiden ja -sairauksien hoidossa on lisättävä. 
Myös arjessa toimimiseen tarvitaan monenlaista tukea. Osallisuutta 
ja omatoimisuutta on tuettava. Esimerkiksi sähköisen asioinnin kans-
sa monet seniorit voivat tarvita tukea. Hyvin hoidettu ja turvallinen 
ympäristö on erityisen tärkeä senioreille. Myös senioreiden kotien 
turvallisuuden parantaminen on tärkeää, jotta omassa kodissa asu-
minen on mahdollisimman pitkään mahdollista. Toimintakyvyn yllä-
pidossa ja syrjäytymisen torjunnassa keskeistä on yksinäisyyden vä-
hentäminen. 

Kokoomuksen visiossa seniorit sekä eläkeläisyhdistykset ovat aktiivi-
sia toimijoita ja kuntayhteisön arvostettuja jäseniä. 



 

# KAIKILLE HYVÄ IISALMI 

#TERVEET KOULUT JA PÄIVÄKODIT 

Perheille on tärkeää saada lapsilleen laadukas varhaiskasvatus itsel-
leen sopivasta paikasta kodin tai työpaikan läheltä. Tavoitteena on 
pitkällä aikavälillä maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus, johon ko-
ko ikäluokalla on mahdollisuus osallistua. Valinnanvapaus kuuluu 
myös varhaiskasvatukseen, jolloin yksityinen päivähoito on tärkeä 
palveluntuottaja.  Erilaiset varhaiskasvatuksen tarpeet on otettava 
huomioon ja mahdollistettava erilaisten vaihtoehtojen saatavuus. 
Jokaisella lapsella on oltava oikeus laadukkaaseen opetukseen ja riit-
tävään tukeen omassa lähikoulussa. Kouluissa on tarjottava haasteita 
nopeammin eteneville ja tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. 

Iisalmi panostaa kasvatuksen ja opetuksen tasoon huolehtimalla hy-
vistä työskentelyedellytyksistä, työssäjaksamisesta ja uutta luovasta 
täydennyskoulutuksesta. Uudet oppimisympäristöt ja -teknologiat 
on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön. Oppimisympäristöjen, 
oppimateriaalien ja välineiden on oltava toimivia ja ajanmukaisia. 
Joustavat ryhmittelyt takaavat oppimisen sopivan kokoisessa ryh-
mässä. Ensimmäisen vieraan kielen opetus voidaan aloittaa jo en-
simmäisellä luokalla tai varhaiskasvatuksessa kielikylpyopetuksena.  

Iisalmen Kokoomus haluaa, että koulut ja päiväkodit ovat terveellisiä 
myös sisäilman osalta. Se vaatii esimerkiksi toimivaa rakentamisen ja 
remontoinnin valvontaa, ilmanvaihdon oikeanlaista käyttöä ja riittä-
vää siivousta. Oppilaiden ja opettajien oireiluun on reagoitava ripeäs-
ti. Samat periaatteet koskevat kaikkia muitakin rakennuksia kuin 
kouluja. Myös koulumatkan on oltava turvallinen. Koulujen ympäris-
tössä on oltava hyvät suojatiet ja pyörätiet turvallista koulumatkaa 
varten.  Lähiruoan osuutta koulu- ja päiväkotiruokahankinnoissa lisä-
tään silloin, kun se on taloudellisesti mahdollista eikä edellytä lisäin-
vestointeja. 



 

# KAIKILLE HYVÄ IISALMI 

#TOIMIVA LIIKENNE  

Iisalmi tarvitsee sekä hyväkuntoisia autoteitä, kävely- ja pyöräteitä että 
toimivat joukkoliikenteen palvelut. Aamujunavuoro Helsinkiin tulee saada 
takaisin. Valtatie 5:n kehittäminen on Iisalmen liikenneyhteyksien kannalta 
ratkaisevaa.  

#LAADUKAS LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS 

Jokaiselle Iisalmessa peruskoulunsa päättävälle nuorelle taataan paikka 
Iisalmen lyseosta, Ylä-Savon tai Savon ammattiopistosta. On tärkeää lisätä 
käytännönläheisiä opiskelutapoja ammatilliseen koulutukseen uuden kou-
lutussopimuksen avulla, jotta yhä useampi nuori suorittaa aloittamansa 
koulutuksen loppuun. Iisalmen Kokoomuksen tavoitteena on turvata paik-
kakunnalla toisen asteen monipuolinen koulutus, joka tuottaa vahvat läh-
tökohdat työelämään tai korkea-asteen opintoihin. 

#KULTTUURILLA JA LIIKUNNALLA HYVINVOINTIA 

Iisalmen kulttuurikeskusta uudistetaan monipuoliseksi kohtaamispaikaksi 
ja samalla selvitetään myös näyttelytilojen sopiminen kulttuurikeskukseen. 
Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan lisää koulujen yhteyteen. Ulkoilureittejä 
lisätään hallitusti. Jääurheilun tarpeisiin vastataan valtuustokaudella kehit-
tämällä nykyistä tekojäätä hallimaisempaan suuntaan. Nykyisen uimahallin 
peruskorjaus- ja laajennusmahdollisuudet selvitetään; perustelluista syistä 
ollaan valmiita rakentamaan uusi uimahalli. Järjestöavustukset on pidettä-
vä Iisalmessa riittävän suurina, jotta monipuolinen harrastustoiminta voi-
daan turvata yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 

#HARRASTUSTAKUU  

Jokaisella lapsella ja nuorella on Iisalmessa oltava mahdollisuus vähintään 
yhteen mieluisaan harrastukseen. Tilavuokrissa maksupolitiikka pidetään 
lapsi- ja juniorivuoroja suosivana. Tavoitteena on, että jokainen koululainen 
liikkuisi vähintään tunnin päivässä ja saisi näin vahvat lähtökohdat liikun-
nalliselle elämäntavalle. Koulujen kerhotoiminnassa lisätään yhteistyötä 
liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. 
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#ELINVOIMA  

Iisalmen tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nk. elinvoi-
matekijät ovat kunnossa. Kaupungin verotulot tulevat pääosiltaan avoimen 
sektorin maksamien palkkojen verotuloista sekä kunnan osuudesta yritys-
veroista. Voidaan sanoa, että kaupunki elää yrityksistä. Tilanne korostuu 
vuoden 2019 alussa valtionosuuksien supistuessa dramaattisesti. On tärke-
ää, että Iisalmen päätöksentekijät ymmärtävät tämän sekä elinkeinopolitii-
kan merkityksen iisalmelaisten hyvinvoinnille. Hyvin hoidettu elinkeinopo-
litiikka on kunnia-asia ja sillä tulee olla korkea prioriteetti sekä virkamies-
johdon että kaupunginhallituksen työssä. Uusien avoimen sektorin työ-
paikkojen saaminen Iisalmeen on kaupungille kehittymisen ja jopa selviy-
tymisen edellytys. Haluamme, että kaupungin elinvoimayksikön toimintaa 
kehitetään enemmän yrittäjiä tukevaan suuntaan. Samoin erilaisia lupapro-
sesseja tulee kehittää siten, että yrittäjät ja kotien rakentajat saavat tarvit-
tavat luvat nopeasti. Lupien hakeminen, käsittely ja päätösten antaminen 
on mahdollisuuksien mukaan vietävä sähköiseen muotoon, yhden luukun 
periaatetta noudattaen.  

#KAAVOITUS  

Laadukas kaavoitus varmistaa tarpeisiin sopivan asumisen kaikille ja kun-
nolliset toimintaedellytykset työpaikkoja luovalle yritystoiminnalle. Teolli-
suus- ja liikerakentamiseen varattu tonttitarjonta tulee olla riittävän laajaa 
uusien hankkeiden viemiseksi nopeasti eteenpäin. Asumisen kustannukset 
pidetään kurissa riittävällä tonttitarjonnalla ja huolehtimalla siitä, että 
kunnan omat määräykset eivät nosta kohtuuttomasti rakentamisen kus-
tannuksia. Niin kaavan laadinnassa kuin rakennuslupien myöntämisessä 
toimitaan avoimesti ja tasapuolisesti. 
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#JÄRKEVÄ IISALMI  

Järkevästi toimiva Iisalmi ei yritä tehdä kaikkea itse vaan käyttää apunaan 
alueen yritysten ja järjestöjen osaamista. Uusi hankintalaki tarjoaa entistä 
monipuolisempia mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä. Sillä on merkitystä paikallisen työllisyyden edistämisessä. Ko-
koomuslainen keino palveluiden monipuolistamiseen on palvelualoite, jon-
ka avulla paikalliset yritykset ja järjestöt pääsevät tarjoamaan kunnalle 
oman vaihtoehtonsa jonkin palvelun toteuttamiseksi. 

#KESTÄVÄTALOUS 

Iisalmelaisten hyvinvointi voi perustua vain kestävällä pohjalla olevaan ta-
louteen. Siksi palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti ja tuottavasti 
sekä huolehdittava siitä, että kunnallisveroprosenttiin ei kohdistu korotus-
painetta. Toimintaorganisaation tarkastelu uudelleen on välttämätöntä 
maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen mahdollisten sopeu-
tustarpeiden tunnistamiseksi. Organisaation sopeutus ainoastaan eläke-
poistuman kautta ei ole veronmaksajan kannalta kestävä ratkaisu taloudel-
listen haasteiden saattamiseksi kuntoon. Kiinteistöverojen osalta Kokoo-
mus katsoo, että Iisalmen kiinteistöveroprosenttien tulee olla kilpailukykyi-
siä myös jatkossa. 


