
Hangon Perussuomalaiset ry: kuntavaaliohjelma 2021                                      

Meille tärkeitä asioita nyt ja tulevaisuudessa                                                     

• Hankolaisten terveys ja hyvinvointi 
- Ikäihmisten turvattu vanhuus 

- Hankoon tarvitaan lisää hoivakoteja vastaamaan jatkuvaa kysyntää  

- Kotihoitoon lisää resursseja, niin hoitajia kuin ajoneuvojakin heidän käyttöönsä 

- Lääkäripalvelut kaikkien saataville 

- Nuorille mielenterveys- ja päihdeongelmiin avunsaanti matalammalla kynnyksellä 

- Ankkuritoiminta käyttöön hangon kaupungissa 

- Kunnan työntekijöiden hyvinvointi parempaan suuntaan 

• Yrittäjyys, opiskelu ja oppisopimus 
- Yrittäjille ja yrityksille tarjotaan mahdollisuus luoda kilpailukykyiset puitteet yritystoiminnalle ja yritysten perustamiseksi Hankoon 

- Oppisopimusta tuettava ja pyrittävä lisäämään oppisopimusmahdollisuuksia keskustelemalla hankolaisten yritysten kanssa. 

Yrittäjien riskiä madallettava ja annettava täysi neuvontatuki mikä kaupungilta löytyy. 

- Toisen asteen koulutusmahdollisuudet selvitettävä ja yhteensovitettava suurten yritysten tarpeisiin 

• Turvalliset koulut 
- Koulukiusaamiseen on puututtava huomattavasti nykyistä hanakammin ja heti kun sitä on havaittavissa: kiusaaminen on rikos 

- Me vaadimme, että jokaisella oppilaalla on oikeus koulurauhaan ja turvalliseen opiskeluilmapiiriin 

- Koulujen sisäilmaongelmiin panostettava enemmän ja aikaisempaa paremmin: turha laastarointi on lopetettava 

- Tavoitteenamme on saada Hankoon uusi koulu, joka vastaa kokoluokaltaan tulevaisuuden oppilasmääriä  

- Erityisnuorilla on oltava mahdollisuus opiskella heille räätälöidyissä luokissa myös tulevaisuudessa 

• Työttömyyden alentaminen 
- Yrittäjiä ja yritystoimintaa tukemalla saadaan kaupunkiin lisää työpaikkoja 

- Kaupungin on asetettava paikalliset yrittäjät ja yritykset etusijalle hankintoja tehtäessä ja hankkeita suunniteltaessa 

- Lisätyöpaikat tuovat verotuloja, jotka kattavat juoksevia kuluja ja mahdollistavat samalla laajemmat investoinnit 

- Hangon elinvoima lisääntyy ja kaupunkikuva piristyy 

- Työttömyyssakkomaksut pienenevät 

• Talous kuntoon 
- Kunnan velkaa ei pidä lisätä hankkeilla, jotka eivät juuri nyt ole relevantteja kuntalaisille 

- Hangossa on paljon infrassa korjausvelkaa, joka olisi ensisijaisesti laitettava kuntoon ennen kuin olemme valmiita laittamaan 

Hanko-Pohjoisen tasoristeykseen useita miljoonia kuntalaisten rahaa. Rahaa se on velkarahakin. Sen aika ei ole nyt. 

• Kaavoitukset ajan tasalle 
- Kaupungin kaavoitus on saatava ajantasalle. esimerkiksi Itäsataman kaava on ensisijaisesti saatava kuntoon. Kaupungin kehitys 

tarvitsee ripeää kaavoitusta.  

- Kaavoitusta on järkeistettävä ja vähennettävä konsulttien käyttöä 

• Vuokra-asuntoja kaikille tarvitseville 
- Tuemme hankkeita, jotka mahdollistavat järkevän ja edullisen asumisen yksinäisille, pienperheille ja vähävaraisille. Tarvitsemme 

nopealla aikataululla pieniä, edullisen vuokratason asuntoja hankoon.  

- Asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa on huomioitava kaupungin tasapuolinen kehittyminen 

• Kaupungin kiinteistöjen realisointi 
- Kaupungin tulisi panostaa ns. turhien kiinteistöjen myyntiin. Kuluerät kuriin tyhjistä neliöistä 

- Kaupungin ei tule myydä kiinteistöjä, joissa harrastetaan yleishyödyllistä toimintaa: historiallisesti tärkeitä rakennuksia ei myöskään 

tule myydä. 

• Kunnallisveron asteittainen alentaminen 
- Tutkimusten ja mielipidekyselyjen mukaan hanko olisi huomattavasti kiinnostavampi vakituisena asuinpaikkakuntana, mikäli 

tuloveroprosentti olisi kilpailukykyisempi esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna. 

- Matalampi tuloveroprosentti toisi mukanaan lisää ostovoimaa, joka mahdollisesti lisäisi työpaikkoja eri sektorille. 

- Elinkeinoelämän ja kulttuurialan palveluita käytettäisiin runsaammin, kun rahaa jäisi enemmän käyttöön. 

• Kaksikielinen kaupunki 
- Tuemme kaksikielisen koulun perustamista. Kaksikielisyydellä on kauaskantoiset hyödyt tulevaisuudessa. 

- Aitoa kaksikielisyyttä tukeva kaupunki on merkittävässä asemassa kaupunkiin muuttamista harkitsevilla perheillä.  

- Kaksikielinen kaupunki on houkutteleva, eksoottinen ja imagoltaan mielenkiintoinen kaupunki 

- Kaksikielistä koulua käyneiden on helpompi hakeutua kaupungin vaativiin avoimiin virkoihin. 



- Kaksikielisyys tukee ja edistää tasa-arvoa 

 

• Harrastukset ja viihtyvyys 
-  Hankolaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja lomalaisten viihtyvyys on merkittävä asia. 

- Me tuemme hankkeita, jotka tekevät Hangosta viihtyisämmän kaupungin 

- Tekojäärata, yleinen rantasauna, Padel-kentät, puhdas luonto puistoineen ja rantoineen ovat lähellä Hangon Perussuomalaisten 

sydäntä. 

• Hanko Hinku-kaupunkina 
- Tuemme aurinkoenergian laajempaa käyttöönottoa 

- Tuemme lähiruoan käyttämistä kaupungin keittiöissä 

- Liian kunnianhimoisilla ilmastotavoitteilla ei saa olla rasittavaa vaikutusta kunnan talouteen eikä kuntalaisten ostovoimaan.  

• Turvallinen Hanko 
- Hangon on vaadittava poliisilaitos tai jatkuva partiointi takaisin kaupunkiin 

- Hanko on maantieteellisesti riskialtis satamakaupunki 

• Maahanmuutto 
- Tuemme aitoa työperäistä maahanmuuttoa 

- Työperäisen maahanmuuttajan on tultava toimeen työstä maksettavalla palkalla 

- Emme tue kiintiöpakolaisten ottamista Hankoon, koska Hangolla ei ole resursseja ottaa enempää turvapaikanhakijoita tai pakolaisia 

kuntaan vallitsevan huonon kassatilanteen ja hyvin vähäisten vapaana olevien asuntojenkaan takia.  

• Lentokentän ehostaminen 
- Ajamme lentokentän muuttamista pelastus- ja vara kentäksi 

- Lentokentän maantieteellinen sijainti on keskeisessä asemassa jos esimerkiksi merellä sattuu suuronnettomuus tai öljykatastrofi. 

- Lentokenttä voisi toimia paremmin myös ilmailualan harrastajien tukikohtana Etelä-Suomessa, sekä lentämisharrastuksen 

koulutuspaikkana.  (Teemme asiasta aloitteen) 

- Tällä hankkeella on myös valtava lisäarvo Hangon turismille ja majoitusliikkeille. 

• Öljyntorjuntayksikkö 
- Hanko tarvitsee oman suuren mittakaavan öljyntorjuntayksikön suuronnettomuuden tapahtuessa 

- SSAB:n vapautuvat hallit ja satama muodostaisivat oivat tilat kyseistä tarkoitusta varten. Niin tarvikkeiden valmistusta kuin 

harjoitteluakin pystyisi näissä tiloissa tekemään ja samalla kouluttamaan ihmisiä. 

• Kierrätyskeskus hankoon 
- Tuemme kierrätyskeskuksen perustamista Hankoon 

• Itsenäinen Hanko 
- Hanko on pidettävä itsenäisenä kuntana 

- Järkevällä taloudenpidolla emme ajaudu kriisikunnaksi ja voimme itse päättää siitä, mikä on kuntaliitosaisoissa kaupungin ja 

asukkaittemme edunmukaista. 

• Hanko houkuttelevammaksi 
- Hangon on huomioitava lapsiperheiden kannalta ensisijaisesti seuraavat asiat 

- Laadukasta palvelua molemmilla äidinkielillä antavaa varhaiskasvatusta 

- Uusi terveellinen, turvallinen ja kaksikielinen koulu 

- Laadukas terveydenhoito yhteistyössä Tammisaaren sairaalan kanssa mahdolliseksi kaikille 

- Laadukkaat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet 

- Veroprosenttia alemmaksi ja samalla kilpailukykyiseksi pääkaupunkiseudun kanssa 

• Majoituskapasiteettia lisää 
- Hanko tarvitsee pikaisesti lisää majoituskapasiteettia vastatakseen lisääntyneeseen turismin määrään 

- Tuemme majoituskapasiteetin lisäämiseen johtavia hankkeita                 

                                                                                        

Ystävällisin terveisin 

Hangon Perussuomalaiset ry 

         

                        


