HÄMEENLINNAN
KÄRKIASIAT 2015+

1. Suomen kasvukäytävän merkityksen tunnustaminen valtakunnan
politiikassa ja aluekehittämisessä sekä –suunnittelussa
•
•
•
•
•
•

kehitetään Suomen kasvukäytävää Helsinki-Hämeenlinna-Tampere
kehitetään lentokenttiä Helsinki-Vantaa, Tampere-Pirkkala ja Räyskälä
käytetään kasvukäytävää Living labina
tuetaan älykästä liikkumista ja ekologisia liikkumisvälineitä
lisätään pääradan välityskykyä välillä Riihimäki-Tampere
lisätään resursseja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen

2. Sujuva liikkuminen Hämeenlinnassa, Hämeenlinnasta
ja Hämeenlinnaan mahdolliseksi
•
•
•
•
•

pendolinot pysähtyvät Hämeenlinnassa
tuetaan asemanseudun kehittämistä
toteutetaan liittymä Vt3:lta Moreeniin
parannetaan Vt10:n kiertoliittymää
rakennetaan maaseutuyrittämisen mahdollistavat
tietoliikenneyhteydet koko maakuntaan

3. Lasten ja nuorten elämänkaaristen palvelujen turvaaminen
•
•
•
•

turvataan kunnalliset lasten ja nuorten palvelut
laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen tavoiteohjelma
tehdään budjettianalyysi lasten ja nuorten näkökulmasta
tunnistetaan ja seurataan lapsibudjetoinnin kautta
lapsiin ja nuoriin kohdistuvia määrärahoja
• lisätään maahanmuuttajien koulutuspaikkoja ja
laaditaan monikulttuurisuus-ohjelma
• suunnataan valtion panostusta julkisten rakennusten
sisäilmaongelmien ratkaisuun
• hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus
normaalin valtionosuusjärjestelmän kautta

4.

Vahvan maakunnallisen ammattikorkeakoulun ja seutua
palvelevan toisen asteen koulutuksen jatkuminen
seudulla ja koulutuspaikkojen lisääminen
• turvataan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta
• HAMKin malli Suomen ammattikorkeakoulujen toimintamalliksi
• lisätään toisen asteen koulutuspaikkoja maakunnassa

5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudenmukaisen ja
tasavertaisen saatavuuden turvaaminen Hämeenlinnassa
•
•
•
•

luodaan Hämeenlinnan seudulle toimiva SOTE
säilytetään päivystävä keskussairaala maakunnassa
kohdistetaan palvelujen valvonta laatuun ja vaikuttavuuteen
sähköiset SOTE-palvelut kansalliseksi kärkihankkeeksi

6. Uudenlaisten asumismahdollisuuksien luominen Hämeenlinnaan
• muutetaan rakentamisen sääntelyä
• tuetaan uudenlaisia asumisratkaisuja
• panostetaan teräsrakentamisen uusiin sovelluksiin

7. Kiertotalouden ja resurssiviisauden hyödyntäminen
• Hämeenlinnasta kiertotalouden ja uusien asumismuotojen kärkikunta
• osoitetaan asumisen erilaisiin kokeiluihin kannustimia
• isot asuinaluehankkeet uusien sovellusten pilottikohteiksi

8. Yrittäjyyden vahva toiminnallinen ja taloudellinen
tukeminen sekä kansainvälistymisen edistäminen
• kehitetään valtion roolia elinkeinoelämän toimintaedellytysten luojana
• yhdenmukaistetaan elinkeinotoimintaan liittyviä maantieteellisiä aluejakoja
• vähennetään elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden määrää
sekä määritellään niiden tehtävät ja tavoitteet
• tuetaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä
• kehitetään matkailualaa kuten muutakin teollisuutta
• lisätään matkailualan osaamista ja resursseja
• kasvatetaan matkailualan volyymia

9. Puolustushallinnon toimintojen kehittäminen
seudulla, Panssariprikaatin säilyminen
10. Vankilan peruskorjaus
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