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1 HÅLLBAR BOSTADSPOLITIK OCH INFRASTRUKTUR 

Helsingfors stad behöver mera bostäder för att utbudet och efterfrågan på bostäder ska vara i balans 
och prisnivåerna inte blir för höga. Vi vill göra det attraktivare för byggnadsentreprenörer att investera 
i Helsingfors genom att minska på byråkratin. Byggandet ska vara klimatvänligt och motverka segre-
gation. Infrastrukturen ska stöda invånarnas vardag och det ska vara smidigt, snabbt, förmånligt och 
miljövänligt att röra sig i Helsingfors.

Vi vill:

ATT Helsingfors aktivare sporrar husbolag till klimatvänligare lösningar genom att stöda installationer 
av jord- och bergvärme och genomförande av energirenoveringar
ATT det byggs tillräckligt med bostäder tillräckligt tätt för att bevara en skälig kostnadsnivå
ATT Helsingfors gör det lättare att bygga genom att avskaffa onödig reglering som hindrar byggandet 
av mindre bostäder och justerar brandsäkerhetsnormer som förhindrar byggande i trä
ATT det byggs hållbart och långsiktigt ur ett klimatperspektiv, och att estetik också tas i beaktande
ATT Helsingfors inför vägtullar för att förbättra infrastrukturen för biltrafiken och bygger ut ladd-
ningsstationer för miljövänliga bilar
ATT Helsingfors stad satsar på cykelinfrastruktur så att cykeltrafiken det blir smidigt och säkert för alla, 
även för bilister och fotgängare
ATT Helsingfors övergår till förnybara energiformer i kollektivtrafiken och att staden fortsätter utveckla 
kollektivtrafiken
ATT nattmetron återinförs
ATT trafiken går under marken i mån av möjlighet för att skapa ett trivsammare centrum
ATT Helsingfors främjar en stadsplanering där olika boendeformer blandas inom samma stadsdel för 
att förebygga segregation mellan olika stadsdelar

Svensk Ungdom i Helsingfors vill skapa Nordens miljövänligaste och mest trivsamma 
stad. Helsingfors är inte enbart en huvudstad för företag och turism – för många är Hels-
ingfors ett hem. Vi vill satsa på att öka trivsamheten och tryggheten för invånarna genom 
att ge individen möjligheter att uppfylla sina drömmar och få stöd när hen behöver. Gen-
om att garantera bra service och förmånliga bostäder i alla stadsdelar skapar vi även ett 
mindre segregerat och mer jämlikt Helsingfors.
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1. Hållbar bostadspolitik och infrastruktur
2. Ambitiös och målmedveten klimatpolitik
3. En stad för alla 
4. Barn och Ungas välmående byggs genom utbildningen



2 AMBITIÖS OCH MÅLMEDVETEN KLIMATPOLITIK 

Helsingfors ska vara en föregångare i kampen mot klimatförändringen, även på ett internationellt plan. 
Vi behöver en mer målmedveten klimatpolitik för att nå Helsingfors ambitiösa mål – de största utmanin-
garna är att minska på utsläppen från fjärrvärme och energiproduktionen. Miljö- och klimattänk ska 
genomsyra alla beslut som tas i staden. 
 
Vi vill: 

ATT Helsingfors är utsläppsneutralt år 2030
ATT Helsingfors aktivt söker nya lösningar för energi- och fjärrvärmeproduktionen 
ATT Helsingfors tar ett ansvar för den energi som konsumeras och de utsläpp vi förorsakar trots att de 
härstammar någon annanstans ifrån
ATT Helsingfors underlättar reglering kring installation av bland annat solpaneler och andra ener-
gilösningar på hushållsnivå 
ATT Helsingfors aktivt tar till åtgärder för att skydda Östersjön, exempelvis genom att sluta dumpa snö i 
havet och införa strängare utsläppskrav 
ATT våra stränder tas väl hand om
ATT lyxkryssare inte får gå på tomgång i Helsingfors hamnar
ATT obeträdda gräsmattor i korsningsområden och längs med vägar ersätts med stadsängar för att 
bevara biodiversiteten
ATT vandringsfiskars vandring underlättas i bäckar och Vanda å samtidigt som vi värnar om värdefulla 
kulturmiljöer
ATT kärnkraft inte utesluts som en lösning på Helsingfors energiproblem
ATT Helsingfors uppmuntrar till gröna tak för att minska förstörelsen från störtregn och öka biodiversi-
teten

3 EN STAD FÖR ALLA 

Helsingfors ska vara en levande stad där det händer saker och där människor aktivt använder lokala 
tjänster. Helsingfors ska vara en trivsam stad där alla känner sig trygga och där människor vill röra sig 
ute. Vi vill se mångsidiga boende- och livsmiljöer med ett tillräckligt serviceutbud. Vi vill se en interna-
tionell, öppen och välkomnande stad.

Vi vill: 

ATT Helsingfors ska vara antirasistiskt genom att aktivt motarbeta strukturer som är diskriminerande 
och förtryckande
ATT nyfinländare ges möjligheten till språkundervisning i både finska och svenska
ATT nyfinländare i ett tidigt skede får tillgång till aktiverande åtgärder som praktik, mentorprogram och 
arbetskraftsutbildning
ATT Helsingfors stöder ungas företagande till exempel genom att erbjuda hjälp med juridiska frågor 
och förvaltningsfrågor
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ATT alla barn och unga erbjuds en hobby och att Helsingfors jobbar för ett så brett och varierande 
hobbyutbud som möjligt
ATT staden ökar möjligheterna för motion och fritidsverksamhet samt satsar på och bevarar stadens 
grönområden
ATT det finns fler allmänna bastur och mera möjligheter för invånarna att doppa sig i havet
ATT staden underlättar krog- och restaurangverksamhet när nya områden planläggs, och lättar på 
byråkratin genom att exempelvis bevilja mera tillstånd för uteserveringar
ATT det införs pop-up parker, utemöbler och gågator både på sommaren och vintern och att torgen får 
ett nytt liv genom utökad krogverksamhet och samarbete med kulturbranschen

4 BARNS OCH UNGAS VÄLMÅENDE TRYGGAS GENOM UTBILDNINGEN 

Varje barn i Helsingfors, oberoende av socioekonomisk bakgrund eller språk har rätt till högklassig utbi-
ldning – oberoende av var i Helsingfors hen bor. Stadsdelarna har olika behov, och det ska beaktas när 
staden fördelar resurser till skolorna. Skolhusen, daghemmen och deras omgivningar ska vara trygga 
och trivsamma. Mentalvårdstjänster, såsom tillgång till psykologer, ska vara lättillgängliga och tillräckliga 
även för barn och unga.   

Vi vill: 

ATT skolors och läroanstalters verksamhetskultur och atmosfär är inkluderande och likabehandling 
förverkligas 
ATT Helsingfors ökar tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga
ATT Helsingfors satsar på positiv särbehandling för att förebygga utslagning 
ATT alla barn har nära till skola och daghem både på svenska och finska
ATT Helsingfors utökar dagvårds- och skoltjänsterna på samiska och andra minoritetsspråk såsom 
finlandssvenskt och finskt teckenspråk
ATT daghemmen och skolorna är trygga, säkra och att inomhusluften är frisk
ATT staden gör det attraktivt för daghemspersonal att jobba i Helsingfors för att öka mängden barn-
skötare och småbarnspedagoger  
ATT läroplanen lägger mera vikt vid hållbar fostran där cirkulär ekonomi och miljön sätts i fokus 


