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Käännetään Suomen suunta: 

12 Vihreää lupausta kuntiin 
Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 12 tavoitteesta 

totta seuraavalla vaalikaudella. 

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu 
1 Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon 
    ja edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta 
2 Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista  
    maailman parhaita 
3 Huolehditaan koko kansan kulttuurista ja sivistyksestä 

Suojellaan yhteinen ympäristömme 
4 Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa 
5 Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä 
6 Suojellaan korvaamaton luontomme 

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia 
lähellä ihmistä 
7 Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat  
    ehkäistään ennalta 
8 Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan 
9 Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita 

Luodaan työtä ja turvaa koko Suomeen 
10 Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa 
11 Nostetaan ihmisiä työttömyydestä työhön 
12 Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan 

 



15 VIHREÄÄ LUPAUSTA LOHJALLE 
Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 15 

tavoitteesta totta seuraavalla vaalikaudella. 

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu 
1 Turvataan pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan riittävyys  
   varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa 
2 Varmistetaan kattava ja turvallinen kouluverkko 
3 Mahdollistetaan opettajien osaaminen tulevaisuuden koulussa 

Suojellaan yhteinen ympäristö 
4 Säilytetään luonnon monimuotoisuus 
5 Edistetään ekologista rakentamista ja uusiutuvien  
    energiaratkaisujen käyttöä 
6 Kehitetään rantojen virkistyskäyttöä kaikille 

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia 
lähellä ihmistä 
7 Turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
8 Panostetaan ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen 
9 Tuetaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä 

Luodaan työtä ja turvaa koko Lohjalle 
10 Houkutellaan Lohjalle uuden teknologian yrityksiä 
11 Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä 
12 Mahdollistetaan luonto- ja järvimatkailun elinkeinojen kehittyminen 

KUNTA = Tehokas, avoin ja kaikki asukkaansa huomioon ottava 
yhteisö 
13 Kunnan päätöksenteko tehokkaaksi ja läpinäkyväksi 
14 Edistetään asukkaiden osallisuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteon varhaisessa 
       vaiheessa 
15 Kehitetään lähidemokratiaa 
 



Näissä kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. 
Vihreät haluaa yhdessä ihmisten kanssa rakentaa kestävää 

tulevaisuutta. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon.  
Me uskomme, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta - siitä lupauksesta, 
jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen. 
	 	 	 	 	  
Edessämme on valinta: inhimillisten ja kestävien uudistusten tie vai kovien arvojen ja 
epäoikeudenmukaisten leikkausten tie. 
	 	 	 	 	  
Maan hallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä 
vastuulle yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. 
	 	 	 	 	  
Kunnissa voidaan valita toisin. Kunnilla on Suomessa suuri valta. Kunnissa voimme valita tälle 
maalle toisen suunnan ja luoda ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kestävillä uudistuksilla 
me haluamme puolustaa sitä mikä on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen. 
	 	 	 	 	  
Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme. Vihreät haluavat vaalia lähiluontoa, tehdä 
liikkumisen helpoksi ja rakentaa viihtyisää elinympäristöä, jossa ihmisten arki sujuu. Yhdessä 
voimme tehdä kunnissa kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja valjastaa 
puhtaasta energiasta Suomen menestystekijän. 
	 	 	 	 	  
Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi vihreille on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen 
lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnissa voidaan torjua hallituksen 
leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja 
peruskoulujen pieniä ryhmäkokoja sekä parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, jokaiselle 
lapselle. 
	 	 	 	 	  
Kunnat päättävät palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa. Kunnan tulee 
olla paikka, joissa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä - kaikki yhtä arvokkaina, 
ainutkertaisina ihmisinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja pitää kaikista 
tasavertaisesti huolta. 
	 	 	 	 	  
Kuntien käsissä on keinot tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttömyydestä 
kohti työtä. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, 
puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luomuruokaan. Yhdessä voimme 
rakentaa kuntiin kestävää ja reilua taloutta ja työtä. 
	 	 	 	 	  
Kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa 
paremman huomisen ja näyttää, että tämän hienon maan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. 
Päätös on sinun!  

 



Lohja on ihmisläheinen luontokaupunki.  
Se kehittyy sellaisena suojelemalla arvokkaita luontokohteitaan ja lisäämällä virkistys- ja 
puistoalueita rakennettuun ympäristöön. Lohjalla on erinomaiset liikunta- ja kulttuuripalvelut. 
Luonto on Lohjan vetovoimatekijä, jonka avulla voidaan lisätä matkailu- ja hyvinvointialojen 
työpaikkoja. Lohjaa kauemmas ei tarvitse lähteä työhön tai palvelujen pariin. 
  
Me Lohjan Vihreät kaipaamme kaupunkiimme enemmän yhteishenkeä ja moniarvoisuutta - 
kaikille avoimia kokoontumispaikkoja, viihtyisyyttä ja yhteisiä tapahtumia. Lähidemokratiaa tulee 
edelleen kehittää kuntalaisten vaikutuskanavana ja osallistamisen lisääjänä. Lohjan 
vetovoimaisuutta on lisättävä tasapuolisesti koko Lohjan alueella siten, että 2021 Lohja 
tunnetaan asukaslähtöisenä kaupunkina, joka houkuttelee niin työikäistä väkeä, lapsiperheitä 
kuin uusia yrityksiäkin. Työpaikkoja on keskityttävä luomaan cleantech- ja 
ohjelmistoliiketoiminnan sekä matkailun aloille. 
 

1    Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu 
  
Varhaiskasvatuksessa Lohjan vihreät arvostavat vaihtoehtoja. Kotona tapahtuvaa pienten lasten 
hoitamista tulee tukea ja kunnallisen päivähoidon tasosta on pidettävä kiinni. Avointa päiväkoti- 
ja kerhotoimintaa tulee tarjota kaikilla asuinalueilla. 

Koulutus on arvokasta pääomaa. Sen merkitys maailmassa kasvaa entisestään, kun siirrytään  
yhä  enemmän erikoisosaamista vaativiin työnkuviin. 

Perusopetus on murroksessa ja uutta peruskoulua muokataan kiivaasti. ICT: n käyttö, 
Ilmiöoppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen vaatimukset, 
yhdessä kehittyvän arvioinnin kanssa tuovat haasteen, johon on syytä tarttua. Koulun tulee elää 
ajassa. 

Kaupungin tulee huolehtia koulujen yhdenvertaisista resursseista. Terveellinen, ajanmukainen  ja 
toimiva oppimisympäristö sekä henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi ovat avainasemassa.  

Haluamme tehdä  Lohjan kouluista laadukkaita, pitkäjänteistä työtä hyvällä asenteella tekeviä, 
yhteistyökykyisiä ja aikaansa seuraavia. Koulujen yhteistyö muun yhteisön kanssa on myös 
kannatettavaa. 

Vanhempien kasvatustehtävää tulee tukea. Lapsille on turvattava hyvät oppimisolosuhteet ja 
resurssit on jaettava oikeudenmukaisesti koulujen kesken. Kiinteistöistä, kalusteista ja välineistä 
on pidettävä huolta, jotta ympäristö olisi terveellinen, turvallinen ja motivoiva sekä oppilaille että 
henkilökunnalle. Luokkakoot on pidettävä kohtuullisina. 

Haluamme tukea oppiaineiden monipuolista tarjontaa kouluissa. Taideaineet, kuten musiikki ja 
kuvaamataito, kehittävät lasten tunne-elämää. Kielten opiskelua tulee kannustaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös erilaisten oppijoiden huomioon 
ottaminen. Kaikki oppilaat ovat erityisiä ja ainutlaatuisia. 



• Pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan riittävyys on turvattava sekä varhaiskasvatuksessa että 
peruskoulussa. Kaikkien lasten oikeutta laadukkaaseen päivähoitoon ja maksuttomaan 
varhaiskasvatukseen on vaalittava. 

• Hyvä oppilashuolto on turvattava ja syrjäytymistä on ehkäistävä. 

• Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi ja siihen on aina puututtava. 

• Kaikille peruskoulunsa päättäneille on taattava toisen asteen koulutus- tai 
työharjoittelupaikka. 

• Koulujen ympäristökasvatuksessa on seurattava koulun ympäristöohjelman toteutumista ja 
vaikutuksia. 

• Kouluverkko ei saa hajautua vain isoihin keskuskouluihin. Koulutus ja oppimismenetelmät ovat 
joka tapauksessa murroksessa. Tarvitsemme uusia menetelmiä, emme seiniä. 

• Lähikouluja ei tulisi lakkauttaa näennäisten säästöjen takia. Vastaanottavassa koulussa 
luokkakoot kasvavat ja koulukyydeissä istuminen vie perheen yhdessä olemisen aikaa. Lähi- ja 
kyläkoulut ovat osaltaan iso asia kylien elinvoimaisuudelle ja yhteisöllisyydelle. 

• Ammattiopistojen ja korkeakoulujen pysyvyys Lohjalla on turvattava ja niiden 
koulutustarjontaa on jatkuvasti kehitettävä huomioiden kaikkien koulutusalojen ajankohtaiset 
tarpeet. 

• Opetuksen vaatimukset kasvavat. Opettajat ovat avain laadukkaaseen koulutukseen. Heidän 
osaamisensa on turvattava tulevaisuuden koulussa. 

• Lukio-oppilaiden pitäisi voida painottaa opiskelussaan esimerkiksi kieliä, taito-, taide- ja 
teknisiä aineita. Heidän mahdollisuuksiaan suorittaa Laurean, Luksian tai jonkun yliopiston 
kursseja opintojensa ohella tulee parantaa. 

• Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kuuluvat kiinteästi koulutukseen ja vapaa sivistystyö on iso osa 
ihmisen hyvinvointia. Kirjastopalveluita ei tulisi keskittää vaan kirjaston kuuluu olla kaikkien 
kuntalaisten saavutettavissa. 

• Kansalais- ja kansanopistojen tehtävänä on sivistyksen ja sosiaalisen pääoman lisääminen. 
Erityisesti niiden pitää keskittyä väestöryhmiin, jotka eivät ole muun koulutuksen piirissä. 

2    Suojellaan yhteinen ympäristömme 
Puistot, rannat ja metsät kuuluvat kaikille. Niiden vapaa-ajanvietto- ja virkistyskäytössä tulee 
aina turvata saavutettavuus ja esteettömyys kaikille. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi kulkevat 
käsi kädessä. Kasvavan kaupungin on varattava jo nyt riittävät lähivirkistys- ja puistoalueet 
tulevaisuuttaan varten. 

Lohjan luonto on harvinaislaatuinen ja täällä on monia kasvi-, eläin- ja sienilajeja, joita ei löydy 
muualta Suomesta. Luonnon monimuotoisuutta on aina suojeltava. Lohjanharju on 
ainutlaatuinen pohjavesivarasto.  

Ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaasti myös kuntatasolla lisäämällä tietoisuutta 
kierrätyksestä, hiilijalanjäljestä, uusiutuvista energialähteistä ja fossiilisten polttoaineiden 
vaikutuksista. 



LIFE IP, jonka tarkoitus on rakentaa kalatiet Karjaanjoen vesistöihin ja elvyttää alueen raakku- ja 
lohikalakannat, on kunnianhimoinen ja tärkeä hanke meille. Lohjan on alueen suurimpana 
kuntana oltava aktiivinen, jotta hanke saadaan vietyä kunnialla loppuun ja saamme lohen takaisin 
Lohjanjärveen. 

• Rantojen täyteen rakentamista emme halua. Yleisiä rantoja on edelleen kehitettävä 
kuntalaisten ja vierailijoiden virkistysalueina. 

• Lohjanjärven piste- ja hajakuormitusta koko valuma-alueella on vähennettävä ja valvottava. 

• Harjun alueelle ei pidä sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka vaarantavat pohjavesiä.  

• Arvokkaimmat luontokohteet, kuten harvinaisia kasvilajeja sisältävät lehdot ja kalkkikalliot, on 
haettava suojelualueiksi.  

• Maa-ainesten otto olisi keskitettävä tarkkaan valvotuille alueille, jotta minimoidaan saaste-, 
päästö-, melu- tai liikennehaitat. 

• Jätehuollossa olennaisinta on jätehierarkian noudattaminen. Ensisijaista on 1) jätteiden 
synnyn ennaltaehkäisy, sen jälkeen 2) kierrätys ja 3) uusiokäyttö, ja vasta 4) jätteen 
energiakäyttö.  

• Jätteiden käsittelyä koskevaa tiedotusta ja ohjeistusta on edelleen lisättävä.  

• Hinku-kaupunkina (kohti hiilineutraalia kuntaa) olemme velvollisia ottamaan kaikissa 
päätöksissä huomioon niiden vaikutukset niin ilmastoon, ympäristöön kuin ihmisiin. 
Ilmastotavoitteet on otettava maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen keskeisiksi 
periaatteiksi. 

• Teollisuus on saatava yhteistyöhön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaadimme teollisuudelta 
vastuullisuutta ja paikallisten ihmisten, muiden elinkeinojen sekä ympäristön kunnioittamista. 
Vesien rehevöitymistä on vähennettävä tehostamalla ravinteiden kierrätystä.  

• Haluamme, että ekorakentaminen lisääntyy Lohjalla. Tätä kehitystä on vauhditettava 
kaavoittamalla uusia asuinalueita ekologisiksi mallialueiksi, joissa paikallinen uusiutuva 
energia, kestävä materiaalitalous, liikenne ja monimuotoinen luonto ovat sopusoinnussa.  
Asukkaita on ohjattava näiden käyttöön rakennusmääräyksillä. 

• Julkisissa rakennushankkeissa ja saneerauskohteissa on hyödynnettävä ekologista 
rakentamista ja uusiutuvia energiamuotoja. Rakentamisen pitää olla laadukasta sekä 
terveellistä. Emme halua lisää home- ja sisäilmaongelmaisia rakennuksia. 

• Korjausrakentamiseen sisältyy suuria mahdollisuuksia myös energiansäästön osalta. 
Esimerkiksi ESCO-sopimukset (Energy Service Companionship) tekevät energiaremonteista 
taloudellisesti riskittömiä.  

• Pääkaupunkiseudulle kohdistuvaa liikennettä voidaan vähentää luomalla työpaikkoja 
lohjalaisille ja kehittämällä kaupungin palvelutasoa.  

• Kaikessa liikkumisessa tulee vähentää oman auton käyttöä. Se onnistuu kehittämällä 
joukkoliikennettä, liityntäpysäköintiä ja syöttöliikennettä sekä lisäämällä kevyen liikenteen 
väyliä. 



• Lohjan Vihreät edistää kaikin voimin junaliikenteen saamista Lohjalta Nummelan kautta 
Espooseen ja edelleen Helsinkiin. Myös Hanko-radan sähköistämisellä olisi positiivinen 
vaikutus matkailulle ja elinkeinoille. 

2.1      Viihtyisä keskusta ja elävät kylät 
Lohjalla on paljon arvokasta rakennettua ympäristöä ja kulttuurimaisemia, kuten Pappilan ja 
Moision pellot. Rakennetun ympäristön monikerroksellisuutta ja kulttuurimaisemien arvoa tulee 
kunnioittaa ja vaalia. Kaupunkikeskustassa kaikki on lähellä ja helposti saavutettavissa, mikä 
helpottaa asukkaiden arjen sujumista. Samalla myös kylien arjen sujuvuus on turvattava. 

Kaupungin ja kylien keskustojen tulee olla paikkoja, joissa viihdytään ja kokoonnutaan. 
Elinvoimaisuutta ja asukasaktiivisuutta on tuettava joka alueella.  

• Rakennussuojeluun on kiinnitettävä huomiota ja kaupungin tulee tukea vapaaehtoista suojelua 
esim. myöntämällä korjausavustuksia. Rakennusten uudiskäyttöä tulee tukea. 

• Kaupungin omistamille  rakennuksille on laadittava kunnostus- tai ylläpitosuunnitelma, ja sen 
toteutumista on valvottava säännöllisesti.  

• Keskusta-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyteen ja viihtyisiin 
viheralueisiin. Kaupunkiarkkitehtuurin on oltava ihmisen kokoista ja laadukasta kaikille 
asukasryhmille.  

• Näkymät järvelle ja harjulle tulee säilyttää. Luontoon tulee päästä helposti ja nopeasti. 

• Luontokaupunkina profiloituvan Lohjan tulee panostaa kevyen liikenteen väyliin ja kannustaa 
hyötyliikuntaan. Pyörällä liikkumista keskustassa on tuettava mm. aktiivisella pyöräkaistojen 
suunnittelulla ja toteutuksella. 

• Järven virkistyskäyttö on turvattava siten, että jätetään riittävästi vapaita rantoja ja 
rantautumis- ja yöpymispaikkoja myös omatoimisille järvimatkailijoille.  

• Luontopolkuja, laavuja ja nuotiopaikkoja on edelleen lisättävä.  

• Järven ja rantojen käyttöä on ohjattava paremmin. Esteettömyys ja saavutettavuus on otettava 
huomioon luontoreittien suunnittelussa ja kehittämisessä. 

• Kaupungin on toimittava aitona kumppanina asukasyhdistysten, aluetoimikuntien ja järjestöjen 
kanssa.  

• Koulujen pihojen ja monitoimijatalojen ilta- ja viikonloppukäyttö tulee mahdollistaa esim. 
yhdistyksille ja järjestöille. 



3    Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään 
hyvinvointia lähellä ihmistä 
Hoiva, turva, ruoka sekä asianmukaiset, terveet asunnot ja julkiset rakennukset kuuluvat hyvään 
arkeen. Siihen kuuluu riittävä henkilöstö päiväkodeissa, kouluissa ja sairaaloissa. Hyvä arki lisää 
hyvinvointia ja estää syrjäytymistä ja ongelmien kasaantumista sekä tuo pitkällä aikavälillä 
säästöjä. Matalan kynnyksen palveluita, varhaista puuttumista ja sosiaalista tukea on edelleen 
lisättävä. 

Päämäärämme on tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen. 
Terveyspalveluiden keskittäminen tarvitsee toimivaa joukko- ja kutsuohjattua liikennettä ja 
ajanmukaisia, sähköisiä palveluita. 

• Investointeihin on varauduttava tarpeeksi pitkällä aikavälillä. Koulujen, päiväkotien ja muiden 
julkisten kiinteistöjen kunnosta on huolehdittava jatkuvasti niin, ettei korjausvelkaa kerry eikä 
ihmisten terveys vaarannu. 

• Vanhusten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tulee tukea. Heille tulee turvata arvokas ja 
inhimillinen elämä ja mahdollisuus itse päättää asumismuotonsa.  

• Kotipalvelujen riittävyys on taattava. Lisäksi tulee kannustaa ja tukea omaisia ja läheisiä apua 
tarvitsevien vapaaehtoisessa auttamisessa.  

• Omaishoidon tukea ei pidä leikata. Omaishoitajien vapaapäivät tulee turvata.  

• Dementoituneiden, mutta fyysisesti virkeiden vanhusten määrä kasvaa. He eivät ole turvassa 
omissa kodeissaan, vaan heillä tarvitaan sopiva, kevyesti tuettu asumismuoto. Nuoria voidaan 
sijoittaa asumaan samoihin taloihin vanhusten kanssa siten, että heillä on edullisempi vuokra, 
mikäli he sitoutuvat auttamaan vanhuksia arjen askareissa. 

• Jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön ja jokaisella on paikkansa yhteiskunnassa. 
Erilaisuus on rikkaus, jota ei pidä pelätä. Jokaista on tuettava löytämään omat voimavaransa ja 
toimintatapansa ja pystyä vahvistamaan omaa identiteettiään. 

• Kaupungissa tulee olla nykyistä enemmän avoimia tapahtumia, jotka houkuttelevat kaikkia 
osallistumaan ja kokemaan yhteisöllisyyttä ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, etniseen taustaan tai terveydentilaan katsomatta.  

• Maahanmuuttajia on kohdeltava tasavertaisina ja tervetulleina yksilöinä, jotta he voivat antaa 
osuutensa yhteiskuntamme rakentamiseen. 

• Haluamme turvata Lohjan kaksikielisyyden ja kielivähemmistöjen hyvät mahdollisuudet vaalia 
omaa kieli-identiteettiään. 

• Lohjalla tehdään arvokasta työtä lasten ja nuorten hyväksi. Tarjolla on runsaasti liikunta- ja 
kulttuuripalveluja. Hinta, kulkuyhteydet tai perheen sosioekonominen tilanne eivät saa olla 
esteenä palveluiden käyttämiselle. Haluamme varmistaa helposti saavutettavat lasten ja 
nuorten tasa-arvoiset kasvu- ja harrastusmahdollisuudet. Harrastuksien ei aina tarvitse olla 
tulostavoitteellisia, vaan on korostettava mukavaa yhdessä tekemistä.  

• Kokoontumistiloja ja välineitä on tarjottava yhteisöllistä toimintaa varten kaikille 
asukasryhmille. 



• Nuoret tarvitsevat työ- ja koulutuspaikkoja. Yksikään nuori ei saa jäädä toimettomaksi 
peruskoulun jälkeen, vaan heitä tulee tukea itsenäistymisessä. Työpajatoiminta, 
työvoimapoliittiset koulutukset, työllistämisprojektit sekä etsivä nuorisotyö ehkäisevät 
syrjäytymistä. Samanaikaisesti täytyy luoda moniammatillista tukea nuorten elämänhallinnan 
parantamiseksi. 

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyys tulee turvata. Varhainen puuttuminen 
estää ongelmien kasaantumista ja siirtymistä aikuisikään. Myös yhteistyötä koulujen ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on edelleen tiivistettävä.  

• Ennaltaehkäisevää perhetyötä on kehitettävä. 

• Yksinasuvien asuinoloja on parannettava. Meidän tulee lisätä kohtuuhintaisia asuntoja, myös 
sosiaalista asumista. 

• Julkisten saatavien perintä pitäisi olla keskitetty julkiselle taholle. Näin velkojen 
kasaantuminen voidaan havaita ajoissa ja velkakierteen kiihtyminen katkaista.  

4   Luodaan työtä ja turvaa Lohjalle 
Tänä päivänä työpaikat syntyvät digitalisaation, ohjelmistokehityksen, ympäristöteknologian ja 
lähituotannon toimialoille, unohtamatta palvelu-, matkailu-, elämys- ja sosiaalisia yrityksiä, joille 
myös on tulevaisuudessa edelleen paikkansa ja potentiaaliset kasvumahdollisuudet. Nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen on etsittävä uusia ratkaisuja ja Lohjalle on saatava uuden 
teknologian yrityksiä. 

Luonto ja erityisesti järvi tarjoavat mahdollisuuksia moneen uudenlaiseen elinkeinotoimintaan, 
tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, matkailuun ja vapaa-aikaan. Ranta-alue on keskustan 
suuri mahdollisuus. Se on kaunis ja ympäristöarvoiltaan rikas alue. Sen kestävällä suunnittelulla 
ja rakentamisella voidaan lisätä vapaa-aikatoimintaa, kulttuuria, matkailua ja työpaikkoja. 

• Korkean teknologian aloilla kaupungin on verkostoiduttava eri yliopistojen kanssa esim. 
tutkimus-, koulutus- ja työllistävien hankkeiden osalta. 

• Yhteistoimintaa kaupungin ja paikallisten yrittäjien välillä on tuettava. Julkisissa hankinnoissa 
on suosittava paikallista yrittäjyyttä ja lähiruokaa. 

• Seutumme tarjoaa hienoja mahdollisuuksia erilaisille retkeilyalan yrittäjille. Lohjan pitääkin 
kehittää yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa matkailu- ja retkeilypalveluja 
huomioiden koko Länsi-Uudenmaa yhtenä kokonaisuutena. 

• Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä on hillittävä ja ehkäistävä kaikin keinoin, jotta myös 
kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta (“sakkomaksut” työttömistä) pienenee. 

• Nuorten työllistämistä on lisättävä esim. oppisopimuspaikkojen luomisella yhdessä TE-
palveluiden, Novagon sekä yritysten kanssa. 

• Vihreiden tavoite on työttömyyden vähentäminen vähintään puoleen 2021 mennessä. 

• Nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja yli 45-vuotiaiden uudelleenkouluttautumista on tuettava 
kaikin keinoin.  



• Julkisen puolen hankintaosaamista ja -ohjeistusta on lisättävä ja muutettava niin, että 
hankinnoissa painotetaan paikallisen työllistymisen vaikutuksia. Julkisen sektorin hankkeisiin 
osallistuminen tarjoaa pienemmille ja kehittyville yrityksille tärkeitä kasvun ja referenssien 
hankkimisen mahdollisuuksia. Julkisten hankintojen jakamisella tarkoituksenmukaisella 
tavalla pienempiin osiin parannetaan pienten yritysten mahdollisuutta osallistua 
tarjouskilpailuihin. Julkisten hankintojen ei tule tukea veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä. 

• Kulttuuri, luovat alat ja vapaa-aika tarjoavat mahdollisuuksia elinkeinopolitiikalle. Luovien 
alojen koulutusta olisi mielestämme tarjottava enemmän alueen oppilaitoksissa ja 
oppilaitosten on lisättävä yrittäjyyteen kannustamista jo varhaisessa vaiheessa. 

• Kaupungin tulee tukea työllistävää pienyrittäjyyttä ja kaupunkia elävöittäviä palvelualoja. 

• Näiden kaikkien ympärille on laadittava Lohjan uusteollinen elinkeinostrategia. 

5    KUNTA = Tehokas, avoin ja kaikki asukkaansa 
huomioon ottava yhteisö 
  
Kunta on olemassa sen asukkaita varten. Kunta ei ole yritys, eikä sitä voi johtaa kuten yritystä. 
Prosessien tehokkuudessa voidaan kuitenkin ottaa esimerkkiä yritysmaailmasta. Kunnan 
palvelu- ja päätösprosessit ovat aina oltava tehokkaita ja läpinäkyviä. Prosessien tehokkuutta on 
seurattava mittaroinnilla ja digitalisaatiota on hyödynnettävä niin ulkoisissa kuin sisäisissä 
palveluprosesseissa.  

• Kuntaomisteisten yritysten päätöksenteon on oltava mahdollisimman avointa. Kannatamme, 
että  Lohjalla on vapaaehtoisesti otettava sama käytäntö kuin Ruotsissa kunnan omistamien 
osakeyhtiöiden päätöksenteon ja asiakirjojen julkisuudessa, kun kunta omistaa yli 50% yhtiön 
osakkeista. 

• Lisätään osallistavaa demokratiaa kouluihin, työpaikkoihin, terveyskeskuksiin, kyliin, lähiöihin 
ja kaikkiin muihinkin paikkoihin, joissa ihmisten olosuhteisiin vaikutetaan.  

• Demokratian ja vaikuttamisen on toteuduttava myös vaalien välillä avoimesti.  

• Valmisteltavien asioiden on oltava vireilletulostaan saakka avoimesti asukkaiden seurattavina 
kaikilla hallinnon tasoilla. Kuntalaisia tulee osallistaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. 

• Ennakointi ja vaikutusten arviointi on otettava kaikessa päätöksenteossa huomioon.  

• Lähidemokratiaa tulee kehittää edelleen. Yhdistyneen Lohjan on pyrittävä lähidemokratian 
mallikunnaksi, jossa asukkaiden tarpeet, toiveet ja mielipiteet tulevat kuulluiksi. 

• Kunnan on edistettävä asukkaiden yhteisöllisyyttä. 

• Asioiden käsittely- ja päätösprosessi kunnassa voi viedä vuosia. Se voi välillä keskeytyä 
pitkäksi ajaksi. Kuntalaisella on oltava mahdollisuus etsiä kunnan asiakirjoista (kunnan 
kotisivuilta) vähintään nykyisen ja edellisen valtuustokauden kaikkien toimielinten pöytäkirjat. 


