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Tänä keväänä äänestetään
köyhyys historiaan
VAIKKA TV-KESKUSTELUISTA voisi muuta

päätellä, näiden vaalien suurin kysymys ei ole liha tai autot. Näiden vaalien suurin kysymys on eriarvoisuus.
Vaikka Suomi on yksi maailman
vauraimmista maista, on tämä myös
maa, jossa 150 000 lasta elää köyhyydessä, ja niin opiskelijoita kuin eläkeläisiä seisoo leipäjonoissa. Niin lapsiperheköyhyys kuin varallisuuserot ovat
ennätyssuuret, ja maksuhäiriömerkinnän saaneiden määrä on suurempi kuin
koskaan, lähes 400 000 ihmistä.
Kuluneen vaalikauden aikana
maassa on ollut vallassa hallitus, joka
on rahoittanut lähes kahden miljardin
verokevennykset leikkaamalla pienituloisilta suomalaisilta ja koulutuksesta.
Samaisen hallituksen hyväpalkkaiset
miesministerit löivät voitokkaasti kädet yhteen “fist bumpiksi”, kun kilpailukykysopimus oli syntynyt, juhlistaen
näin sitä, että pienipalkkaisten julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikattiin. Eläkeläisten asemaa on
heikennetty indeksijäädytyksillä sekä
lääkkeiden omavastuita ja sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuja korottamalla. Moni eläkeläinen saa entistä vähemmän rahaa käteen, koska
työeläkkeen pieni korotus johti verojen nousuun.
Hyvinvointivaltio on hiljaa rapistumassa, koska sitä vuosikymmen toisensa jälkeen on nakerrettu pala palalta. Samalla rapautuu myös luottamus
niihin lupauksiin, joita yhteiskunta on
meille antanut. Yhä useammat vanhemmat ottavat sairausvakuutuksen
lapsilleen, jotta olisi varaa mennä yksityiselle puolelle, kun lapsi sairastuu.
Sosiaaliturvajärjestelmästä on tullut
monimutkainen velvoitteiden viidakko, ja turvaverkkojen aukoista tipahtaa ihmisiä, jotka jäävät ilman tarvit-

semansa apua.
Tänä keväänä me muutamme harjoitetun politiikan suuntaa.
Suomessa on tehtävä ikäihmisten
kunnianpalautus. Ei ole oikein, että
pitkän työuran tehneet suomalaiset
joutuvat kokemaan, että he ovat yhteiskunnan ongelmajätettä. Pienimpiä

alhaisen perusturvan aiheuttama köyhyys ja ihmisten toimeentuloon liittyvät ongelmat. Pelkästään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuja
päättyy ulosottoon joka vuosi pitkälle
yli 300 000 kappaletta. Pikavippien
mainostamisen kieltämisen ja korkokattojen kiristämisen lisäksi pitää so-

Hyvinvointivaltio on hiljaa
rapistumassa, koska sitä
vuosikymmen toisensa jälkeen
on nakerrettu pala palalta.
Tänä keväänä me muutamme
harjoitetun politiikan suuntaa.
eläkkeitä on korotettava ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja alennettava. Vanhustenhuollon
kriisiin on vastattava tiukentamalla
hoitajamitoitusta ja ohjaamalla lisää resursseja niin kotihoitoon kuin
valvontaan. Vasemmistoliitto haluaa
myös toteuttaa lainsäädäntöä, jolla
puututaan suurten terveysjättien kohtuuttomiin voittoihin. Hyvinvointipalveluihin tarkoitetut verovarat tulee
myös käyttää tähän tarkoitukseen, ei
firmojen omistajien osinkojen ja voittojen rahoittamiseen.
Maksuhäiriömerkintöjen määrän
voimakkaaseen kasvuun on puututtava muun muassa suitsimalla epäeettistä pikavippibisnestä. Tänä vuonna
on uutisoitu firmoista, jotka jopa kiertävät lakia mainostamalla pikavippejä
luottotietonsa menettäneille henkilöille. Ylivelkaantumisen taustalla on
näiden saalistajafirmojen lisäksi liian

siaalista luototusta ja velkaneuvontaa
olla saatavilla koko maassa. Samalla on
keskeistä, että sosiaalisen luototuksen
kriteerejä ei määritellä niin tiukoiksi,
että se esimerkiksi estää sosiaaliturvan varassa eläviä hyödyntämästä sitä. Aktiivimallin purkaminen on myös
vasemmistoliiton keskeisiä tavoitteita ensi vaalikaudelle. Aktiivimalli on
leikannut erityisesti yli 60-vuotiaiden
pitkäaikaistyöttömien toimeentuloa ja
yli 140 000 työttömän jo valmiiksi alhaista perusturvaa on heikennetty.
Eriarvoisuuden torjumiseksi tarvitaan myös panostuksia koulutukseen.
Tällä vaalikaudella hallituspuolueet
kokoomus, keskusta ja siniset hylkäsivät nuorten opiskelijoiden tekemän
kansalaisaloitteen maksuttoman toisen asteen puolesta. Suomessa lukiokoulutuksen kustannukset nousevat
tuhansiin euroihin ja ammatillisessa
koulutuksessa kustannukset työväli-

neistä ja -vaatteista vaihtelevat alakohtaisesti. Täysi-ikäistyneet nuoret
eivät edes voi saada toimeentulotukea ennen kuin ensin ovat nostaneet
useiden tuhansien eurojen opintolainan kokonaisuudessaan. Suomen
kaltaisessa vauraassa sivistysvaltiossa
kenenkään nuoren opintojen ei pitäisi katketa jo toisella asteella rahan
puutteeseen. Maksuton toinen aste
maksaisi noin 100 miljoonaa euroa eli
puolet siitä, mitä hallitus on käyttänyt
kaatuneen sote-uudistuksen valmisteluun tällä vaalikaudella.
Ensi keväänä on aika alkaa rakentaa Suomea, joka on hyvä ja oikeudenmukainen kaikille - ei harvoille.
korkeat tai laatu huono, kuntalaisten yhdenvertainen mahdollisuus
liikkumiseen ei toteudu. Mahdollisuus
toimivaan joukkoliikenteeseen on perusoikeus.
3.4. Turku, Turun yliopisto klo 10
3.4. Salo, Moision koulu klo 18
4.4. Raisio klo 10–11
4.4. Turku, Yliopistonkatu klo 12–14
4.4. Turku, Turun yliopisto klo 16–18
- Eduskuntatutkimuksen keskuksen,
Schuman-seuran ja Turun Paasikiviseuran yhteinen vaalipaneeli
4.4. Turku, Sibelius-Museo klo 18–20 Naisehdokkaiden paneeli taloudesta,
turvallisuudesta ja energiapolitiikasta
5.4. Kemiönsaari, Taalintehdas
6.4. Loimaa, Paimio, Salo
6.4. Turku, Panimoravintola Koulu klo
19–21, Pub Daily News klo 21–23
12.4. Turku, Yliopistonkatu 12–13.30, Kupittaan Citymarket 15.30.
12.4. Turku, Taidehalli klo 18–00
13.4. Uusikaupunki 11–12
13.4. Turku brunssi 13–15 jokirannassa
13.4. Turku, Ilpoinen 16–17, Varissuo
17.30–18.30, Runosmäki 19–20
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Ratkaisu ilmas
tokriisiin pitää
löytää nyt
Eduskunta on tehnyt päätöksen luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2029 mennessä. Tämänhetkisen
ilmastokriisin ratkaisemiseksi meidän
pitää kuitenkin toimia nopeammin.
Hiilen polttamisesta on päästävä eroon
jo vuonna 2025, turpeen on seurattava pian perässä. Uusien polttomoottoriautojen myyminen on lopetettava
mahdollisimman pian, ja liikenteestä
on tehtävä täysin päästötöntä vuoteen
2045 mennessä. Meidän on rakennettava nopea, toimintavarma ja kattava
rautatieinfrastruktuuri, jotta autojen
käyttö vähenee.
Kulutusta on vähennettävä säätämällä lakeja, joilla rajoitetaan kertakäyttökulttuuria. Valmistajia on painostettava valmistamaan laitteita, jotka
ovat kestäviä ja helposti korjattavissa.
Myös takuuaikoja on pidennettävä.
On asetettava lakeja, jotka pakottavat
eniten kuluttavat ja saastuttavat, suuryritykset ja superrikkaat, muuttamaan
toimintaansa. Suurimmat päästösäästöt saadaan sieltä, missä saastutetaan
eniten. Ihmisiä on ohjattava takaisin
kasvispainotteisempaan ruokavalioon,
joka oli yleinen vain joitakin kymmeniä
vuosia sitten. On kuitenkin muistettava
sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ympäristömme pelastamiseksi vaadittujen
ratkaisujen pitää olla mahdollisia myös
vähävaraisille ja ne eivät saa lisätä yhteiskunnan eriarvoistumista.

Yhteiskunnan
rakenteet on uu
distettava ilmas
tonmuutoksen
pysäyttämiseksi
Yhdysvalloissa käydään paraikaa keskustelua Green New Dealistä, jolla
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Aktivisti
Feministi
Antifasisti

tarkoitetaan kokonaisvaltaista yhteiskunnan
uudelleenrakentamista
ympäristön, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden ehdoilla. Meidän
täytyy luopua ajatuksesta, että jokaisella on oma auto, joka seisoo parkissa
valtaosan ajasta. Meidän täytyy ottaa

yhteiskuntaremontti, jolla lyhennetään työpäiviä ja jaetaan työtä entistä useammalle samalla, kun kaikkien
toimeentulo turvataan perustulolla.
On satsattava ympäristön kannalta kestävään infrastruktuuriin. Rautatieverkostomme tarvitsee suuria pa-

aiheuttavat pahoinvointia ja riistoa
maailmalla. Verotuksen avulla voimme vähentää eriarvoisuutta ja purkaa
rakenteita, jotka suosivat ennestään
hyvässä asemassa olevia. Miten voi
olla, että täällä yhdet ostavat miljoonien eurojen autoja, kun samaan
aikaan toiset seisovat leipäjonoissa,
sillä heillä ei ole varaa syödä? Tuntuu, että ajatus ihannemaailmasta on
sellainen, että siellä kaikilla olisi varaa ostaa miljoonien eurojen autoja.
Miksei ennemmin niin, että kukaan ei
osta miljoonien eurojen autoja mutta
jokaisella on mahdollisuus laadukkaaseen ja arvokkaaseen elämään yhdenvertaisesti?

Ilmastokriisi on
ratkaistava, vaik
ka se vaatii rahaa

Aktivisti, antifastisti ja feministi. “Haluaisin nähdä maailman, jossa uusnatsismia,
fasismia ja rasismia on vain historiankirjoissa, ja olen valmis tekemään täysillä
työtä tämän saavuttamiseksi.” Kuva on viime syksyltä Palestiinan Bardalasta,
missä Amro oli mukana ICAHD:in leirillä rakentamassa kylään yhteisökeskusta.

pois sijoitukset ympäristölle haitallisista yrityksistä ja sijoittaa ne varat
yhteiskunnallisesti kestäviin kohteisiin, teknologioihin sekä kehitykseen,
jonka avulla luodaan uusia työpaikkoja ja kestäviä aloja. Samalla pitää
toteuttaa työnteon ja toimeentulon

nostuksia ja kaupunkien keskustat on
muutettava sellaisiksi, että ympäristöystävällinen liikkuminen on helppoa ja kannattavaa kaikille kaikissa
tilanteissa. Lisäksi täytyy purkaa rakenteet, jotka suosivat jo hyvässä asemassa olevia ihmisiä samalla, kun ne

Tällainen yhteiskuntaremontti vaatii
isoja satsauksia erityisesti rahallisesti. Mistä rahat? Voimmeko ottaa niin
paljon lainaa, että saamme tämän
tehtyä? Velasta puhuttaessa keskitytään jatkuvasti rahaan, rahaan ja
rahaan. Kukaan ei koskaan puhu ilmastovelasta, joka kasvaa meillä koko ajan. Meidän pitää olla valmiita
ottamaan velkaa yli EU:n asettaman
maksimitason ja tällä velalla meidän
pitää maksaa pois alati kasvavaa ympäristövelkaa tekemällä ympäristölle
hyödyllisiä satsauksia ja yhteiskuntaremontteja. Kun Euroopan velkakriisi
oli pahimmillaan, maailman rahastot
tekivät satoja miljardeja rahaa pelastaakseen pankit. Meidän pitää olla
valmiita tekemään samoja ratkaisuja
meidän maapalloa uhkaavan ilmastokriisin ratkaisemiseksi.
Meillä on kuitenkin kiire ja tehokkaat ratkaisut vaativat isoja ponnistuksia ja niin paljon maailmanlaajuisia poliittisia muutoksia, että niiden
toteuttamiseen saattaa mennä pitkäkin aika. Yhteistä suunnanmuutosta
on tavoiteltava, mutta samaan aikaan
Suomen pitää tehdä omaa radikaalia
ilmastopolitiikkaa.
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Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Turun opettajien ammattiyhdistyksen varapuheenjohtaja
Ruotsinkielisen lukion opettaja • opettajankouluttaja • oppikirjailija
Filosofian maisteri • musiikin maisteri

Parempi toimeentulo ja reilummat työehdot
työmarkkinakierroksella on kitkettävä palkkaeroja. Matalimpien palkkojen nostamiseksi ylös
palkkakuopasta tarvitaan isot euromääräiset palkankorotukset. Lisäksi
on päätettävä tasa-arvoeristä sukupuolten palkkaerojen tasaamiseksi.
Yhtenäisen työväenliikkeen on puolustettava kaikkia työntekijöitä tarvittaessa laajoillakin tukilakoilla, kunnes
pienimmätkin palkat saadaan nousuun. Yksittäisen alan työntekijöiden
palkkakuoppa on koko työväenliikkeen yhteinen ongelma.
Kiky on haudattava. Sen tilalle on
kaivettava työväenliikkeen pitkäaikainen tavoite työajan lyhentämiseksi ansiotason alentumatta. Sen sijaan,
että maan hallitus sitoisi työntekijöiden käsiä entistä pidemmäksi aikaa
työpisteelle, tarvitaan valtakunnallisia
SEURAAVALLA

Lindfors vaatii työväenliikettä valmistautumaan seuraavalla työmarkkina
kierroksella laajoihin tukilakkoihin matalapalkka-alojen nostamiseksi palkkakuopasta.

Alipalkkaus rikoslakiin
Alipalkkauksesta kärsivät työntekijät,
rehellisesti toimivat työnantajat ja
koko hyvinvointivaltio.
ALIPALKKAUKSESTA on tehtävä rikos.

Lisäksi on otettava käyttöön laaja kanneoikeus ammattiyhdistyksille ja veronumerot työpaikoille rakennusalan
tapaan.
Alipalkkauksesta kärsivät työntekijät, rehellisesti toimivat työnantajat
ja koko hyvinvointivaltio. Väärinkäytökset on estettävä, jotta suomalaisten työehtosopimusten edellyttämää
palkkatasoa ei voisi enää koskaan alittaa.
Kanneoikeus olisi ammattiyhdistysliikkeelle raskas työkalu väärinkäytösten riitauttamiseen. Kanneoikeuden avulla kanteen nostamisen riskit
jaettaisiin isojen hartioiden kannet-

tavaksi, mikä puolestaan vahvistaisi
merkittävästi koko ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaa.
Alipalkkausta esiintyy useilla
aloilla. Erityisesti suomalaisessa laivanrakennusteollisuudessa
alipalkkaus on yleinen ongelma. Esimerkiksi
sellaisissa raskaan konepajateollisuuden työtehtävissä, joissa suomalaisen
palkkatason pitäisi olla vähintään 12
euroa tunnilta, on maksettu vain noin
kolmen euron tuntipalkkoja. Osa laivanrakennusalan työnantajista käyttää tietoisesti hyväkseen ulkomaisia
työntekijöitä ja polkee heidän palkkojaan selvästi alle suomalaisten työehtosopimusten.

kokeiluja työajan lyhentämiseksi. Työajan lyhentäminen voitaisiin aloittaa
teollisuudessa, vanhustenhuollossa ja
päivähoidossa, joissa työstä saatavaa
korvausta pitäisi muutenkin korottaa
reippaasti suhteessa tehdyn työn määrään.
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana reaalipalkat ovat nousseet vain
alle kolme prosenttia, kun edeltävänä ajanjaksona reaalipalkat nousivat
lähes 19 prosenttia. Työntekijöiden
reaalipalkkoja on jopa alennettu vuosina 2011 ja 2017, mikä on pienentänyt
työntekijälle kuuluvaa leipää.
Tämän päälle Sipilän oikeistohallitus pidensi kikyllä työaikaa monella
alalla 24 tuntia vuodessa. Työajan pidennys kuuluu takan sytykkeeksi, ja
tilalle tarvitaan kaikille reilumpi työelämä.

ALLEKIRJOITA
KANSALAIS
ALOITE
kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3904

Lindfors teki yhteistyössä Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 49 toimijoiden kanssa kansalaisaloitteen alipalkkauksen kriminalisoimiseksi. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3904.

Taitettu indeksi roskakoriin
on hävitettävä
maailmankartalta. Se on Suomen häpeäpilkku, joka ei kuulu hyvinvointivaltioon.
Kansan- ja takuueläkkeitä on korotettava niin, että useamman vuoden
ohjelmalla lähennytään sellaista minimitoimeentulon tasoa, ettei kukaan
enää joutuisi tulemaan toimeen alle tuhannella eurolla kuukaudessa.
Samalla on kipattava työeläkkeiden
ELÄKELÄISKÖYHYYS
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taitettu indeksi joutomaalle. Taitettu
indeksi tulee korvata täydellä palkkaindeksillä, jotta tulevaisuudenkin kasvava hyvinvointi voidaan jakaa reilusti,
ja pienituloiset ikäihmisetkin pääsevät
nauttimaan koko yhteiskunnan tuottavuuden noususta.
Köyhyyden poistaminen ei kuitenkaan yksinään takaa arvokasta vanhenemista. Paremman toimeentulon rinnalle
tarvitaan nykyistä paremmin resursoitu-

ja ja maksuttomia lähipalveluja kaikille.
Suomessa on noin 350 000 eläkeläistä, jotka elävät alle tuhannella eurolla kuussa. Eläkeläisköyhyys koskee
eniten kaikkein iäkkäimpiä naisia.
Sipilän porvarihallitus torppasi entistä useampia ikäihmisiä köyhyyteen
leikkaamalla kansaneläkkeestä. Ensin
porvarihallitus vei viikatteella siivun
kansaneläkkeestä vuosina 2016 ja 2017.
Sitten hallitus jäädytti indeksin vuosille

2018 ja 2019. Kuluttajahinnat ovat kuitenkin joka vuosi nousseet, joten käteen jäävää reaalista kansaneläkettä on
pienennetty koko hallituskauden ajan.
Viikate on vaihdettava ikäihmisten
toimeentulon parantamiseen. Nykyiset
ikäihmiset ovat rakentaneet sen hyvinvointivaltion, jonka hedelmistä me
kaikki saamme tänään nauttia. Turvallinen ja ihmisarvoinen vanheneminen
kuuluu kaikille.

Julkaisija: Turun Vasemmistoliitto

Avustajat tässä numerossa:

Vastaava päätoimittaja: Jaakko Lindfors

Pekka Rantala, Taimi Räsänen,

Päätoimittaja: Laura Tättilä

turunvasemmistoliitto@outlook.com

Li Anderson, Amro El-Khatib,

Mervi Uusitalo ja Johannes Yrttiaho

UUSI PÄIVÄ 1/2019

Taimi Räsänen

32
etu. Kun puhutaan rahasta, mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy maksaisi itsensä moninkertaisesti takaisin. Mielenterveyden
häiriöt maksavat Suomessa OECD:n
arvion (2018) mukaan noin 11 miljardia vuodessa. Jos apua ei ole tarjolla,
ihminen väsyy taistelemaan pahaa
oloa vastaan. Seuraukset ovat tuhoisia
sekä potilaalle että hänen läheisilleen.
Suomen Mielenterveysseura suosittelee terapiatakuuta, jossa hoidon
tarve tulee käsitellä jo ensimmäisellä
terveyskeskuskäynnillä ja hoidon tulee
alkaa kuukauden sisällä. Takuusta on
vireillä kansalaisaloite. Oikea-aikaisen
avun myötä mielenterveyden oireiden
ja häiriöiden syveneminen vähenee,
ja ongelmiin pystytään puuttumaan
ajoissa. Tavoitteena on taata yhdenvertainen mielenterveyshoidon perustaso, joka säästää sekä inhimillisiä että
taloudellisia resursseja.
Olen vuosia seurannut, kuinka
mielenterveyspotilaat jäävät yksin
ongelmiensa kanssa. Hoitoonpääsyn
tiedetään olevan hidasta ja vaikeaa,
siksi kynnys pyytää apua nousee korkeaksi. Seuraukset ovat moninaiset.
Pitkät sairauslomat, työkyvyttömyys,
päihdeongelmat, köyhyys ja toivottomuus. Onko ihme, jos kaikki eivät koe
elävänsä samassa yhteiskunnassa? Jos
ihmisen hätä jää seinien sisäpuolelle,
on välttämätöntä uskoa edes numeroita. Tehdään terapiatakuusta totta.

Ympäristö:
Kiertotalous on
pitkäjänteistä
talouspolitiikkaa
Työelämä:
Työttömät ovat
väliinputoajia
Varsinais-Suomi elää työn ja talouskasvun hypeä, jossa unohtuu vähintään
puoli totuutta. Noususuhdanteen varjolla puuhataan monenlaista. Investoidaan teollisuuteen ja infrastruktuuriin, mutta luodaan myös edellytyksiä
harmaan työvoiman käytölle. Varsinais-Suomen työttömyysaste on laskenut 9,2 prosenttiin (1/2019). Tilastot
eivät kerro kaikkea, kuten ketkä pääsevät töihin ja millaisilla sopimuksilla,
moniko on poistunut työttömyystilastoista eläkkeelle tai sosiaali- ja työllisyyspalveluihin. Tai hävinnyt tilastoista kokonaan.
Tuloerot väestöryhmien välillä
kasvavat. Yhteiskunta on yhä vahvemmin jakautumassa niihin, joilla menee
hyvin ja niihin, joilla menee paljon
huonommin. Tämän kehityssuunnan
pitää muuttua: kestävä järjestelmä
perustuu tasa-arvoisiin koulutus- ja
työmahdollisuuksiin,
inhimillisiin

palveluihin ja kannustaviin tulevaisuudennäkymiin. Kun työelämässä on
mukana reilut kaksi miljoonaa kansalaista, loput kiinnittyvät jotenkin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
Leikkauspolitiikka on kohdistunut
kipeimmin ihmisiin, joilla on hyvin
vähän vaikutusvaltaa omaan tilanteeseensa. Hätäisesti keksitty ”aktiivimalli” pienensi työttömien etuuksia
yli kolmannekselta, yli 60-vuotiaiden
kohdalla joka toiselta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on joutunut useasti moittimaan meitä erityisesti työttömyysturvan liian alhaisesta tasosta. Myös monet yksin asuvat,
eläkeläiset, lapsiperheet, opiskelijat ja
epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät kärsivät perusturvajärjestelmän puutteista.
Kannatan perustuloa, jossa jokainen Suomen kansalainen saa säännöllisen minimin tililleen ilman kallista ja
turhaa elämäntapaselvitystä. Paremmin tienaavilla perustulo vähennetään
verotuksen kautta. Tasa-arvoiset lähtökohdat antavat vapauden tehdä elämässään valintoja. Yhteiskunnan vapaamatkustajia ovat verokeinottelijat,
pääomasijoittajat ja oman edun ajajat,
eivät lapset, vanhukset tai työttömät.

Perustulo poistaa kannustinloukkuja
ja takaa toimeentulon, kun omat keinot eivät riitä. Meillä on varaa jättää
stressaava ja ihmisarvoa alentava köyhyys historiaan!

Mielenterveys:
Paljonko pahoin
vointimme
maksaa?
Kun oma tai läheisen mielenterveys
järkkyy, tilanne on pysäyttävä ja ammattitaitoinen apu tarpeen. Jos hoitoon
ei pääse riittävän nopeasti tai ongelmia
ei oteta vakavasti, ihminen jää yksin.
Hyvä mielenterveys ei ole itsestäänselvyys, kokonaisuuteen vaikuttavat
yksilön lisäksi elinympäristö ja yhteiskunnan rakenteet. Henkistä rasitusta lisäävät terveysongelmat, köyhyys, muutokset ja nämä kaikki yhdessä. Apua ja
tukea on saatava silloin, kun sitä tarvitaan, ei vasta kuukausien päästä.
Tärkein on aina ihminen, hyvinvointiin panostaminen on yhteinen

Maapallon kantokyky ylitettiin jo
1970-luvulla. Nykyään tarvitsisimme
ainakin 1,5 maapalloa tyydyttämään
halumme kuluttaa luonnonvaroja ja
fossiilisia polttoaineita. Me suomalaiset tarvitsisimme 3,5 maapalloa, vaikka olemme edelläkävijöitä esimerkiksi
kiertotalouden kehittämisessä. Ihmiskunta elää yli varojensa, eivätkä tulokset ole kovin kauniita. Hyvinvointiin ja
talouskasvuun on tapana liittää materiaalinen rikkaus. Onko se tuonut aitoa
hyvinvointia?
Kiertotalous perustuu tuotteiden
pitkään käyttöikään, materiaalien kierrättämiseen ja kestäviin ratkaisuihin
teollisuudessa ja palvelutuotannossa.
Noin 70 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Maailmassa kärsitään
nälänhätää, vaikka ruokaa tuotetaan
niin paljon, että sitä riittäisi kaikille.
Se ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti ja
yli kolmasosa päätyy tällä hetkellä jätteeksi. Meidän pitää valmistaa kestäviä
tuotteita ja kierrättää niitä mahdollisimman pitkälle. Joukkoliikenteeseen
panostaminen vähentää liikenteen tuomaa kuormitusta. Paineet kohdistuvat
päättäjiin ja alueellisten erojen pienentämiseen. Meillä on vain yksi maapallo,
pidetään siitä huolta!
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Oppimisen ylistys
Suomalaisen hyvinvoinnin perusta on
tasa-arvoinen ja laadukas koulutus
kaikilla asteilla, varhaiskasvatuksesta
aina korkeakouluun saakka.
VAALIKEVÄT ON kuumimmillaan. Nyt

onkin aika katsoa taaksepäin ja miettiä, millaista kyytiä kulunut neljävuotinen on ollut. Suomalaisia on koeteltu
leikkauksilla, kikyllä, aktiivimalleilla ja
tarjoiltu sote-soppaa ja yksityistämistä verhoiltuna valinnanvapauden kaapuun. Ei olekaan ihme, että vaalibarometrit ovat näyttäneet mitan tulleen
täyteen ja kansan haluavan kunnon
suunnan muutosta. Tänä keväänä siihen tarjoutuu oiva mahdollisuus, kun
eduskuntavaalit käydään huhtikuussa. Haluamme hyvinvointia kaikille, ei
harvoille. Mistä suomalainen hyvinvointi koostuu?
Suomalaisen hyvinvoinnin perusta
on tasa-arvoinen ja laadukas koulutus kaikilla asteilla, varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluun saakka. Jo
varhaiskasvatuksessa luodaan tukeva
pohja tuleville opinnoille ja mielekkäälle elämälle. Meillä on perinteisesti
arvostettu nimenomaan sitä, että kaikki saavat saman pohjan hyvästä peruskoulutuksesta, vanhempien lompakon
paksuudesta riippumatta. Koulutusleikkausten myötä tämä peruskivi on
murentunut vähitellen – peruskoulujen eriarvoistuminen on ikävä fakta.
Tämä eriarvoistuminen näkyy kaikissa
yhteiskunnan rakenteissa ja heijastuu
lopulta kaupunkien tasolla siihen, että
koulujen tasoerot kasvavat. Tarvitaan
positiivista diskriminaatiota eli rahoi-

tuksen ja tuen lisäämistä sinne, missä
sitä eniten tarvitaan – näin vältetään
jako huonoihin ja hyviin kouluihin.
Rahoituksen tulisi kuitenkin painottua
pysyviin ratkaisuihin, eikä niinkään
irrallisiin projekteihin ja tasa-arvorahoihin. Jollei meillä ole rahaa tasokkaaseen peruskouluun, ovat prioriteetit menneet pahasti sekaisin.
Peruskoulun jälkeinen polkukin
voi olla mutkikas, jos perheellä ei ole
varoja rahoittaa toisen asteen koulutusta. Siksi maksuton toinen aste –
aloite oli erinomainen hanke. Se kaatui eduskunnassa muotoseikkoihin.
Myös korkeakoulut ovat koko ajan
pahemmassa kurimuksessa leikkausten keskellä. Koulutusleikkausten
piina ulottuu siis jokaiseen koulutusasteeseen.
Tämä kehitys ei ole mikään luonnonlaki, vaan tulosta tietoisista arvovalinnoista ja tehdyistä päätöksistä.
Katson, että eduskuntaan pyrkiessä ei
ole viisasta luvata ns. ”kuuta taivaalta”
– päätökset tehdään yhteistyössä muiden demokraattisesti valittujen puolueiden edustajien kanssa, eikä yksittäinen edustaja siten voi yksin taata tuloksia. Mutta tämän pystyn lupaamaan
– puolustan suomalaista, tasa-arvoista
ja laadukasta koulutusta niin kuntapolitiikassa kuin mahdollisessa eduskuntatyössäni viimeiseen saakka.
Lapset ensin.

Vasemmisto toimii demokratian puolesta
Pekka Rantala
DEMOKRATIA on kansanvaltaa. Yksin-

kertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että
meillä pitäisi olla mahdollisuus valita
meihin kohdistuva hallinto. Monesti siihen liitetään myös muita arvoja, kuten
periaate, että jokaisella kansalaisella on
yhtäläinen äänioikeus.
Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa
saamiinsa palveluihin on pyritty varmistamaan julkisella palvelutuotannolla. Poliittinen vasemmisto on tätä kannattanut samalla kun oikeistolainen
politiikka kritisoi mallia tehottomana
ja pyrkii siirtämään palvelutuotantoa
yksityisille markkinoille. Yksityisiin
markkinoihin sisältyy kuitenkin riski
demokratian kaventumisesta.
Oikeistolaisen politiikan suosiossa
oleva enemmän tai vähemmän vapaa
markkinatalous perustuu ajatukseen,
että ihmiset voivat vaikuttaa palveluihin sillä, mistä he palveluita hankkivat. Monesti jopa kuulee käytettävän

fraasia “ihmiset voivat äänestää jaloillaan”. Ajatus kuulostaa loogiselta: mikäli ihmiset eivät ole tyytyväisiä palvelun laatuun, voivat he olla ostamatta
palvelua ja tämä muodostaa palveluntarjoajalle syyn parantaa palvelun laatua tai tarjontaa.
Ajatuksessa on kuitenkin merkittävä ongelma. Rahan toimiessa äänestämisen välineenä ihmisillä on eri mahdollisuudet vaikuttaa niin kauan, kun
raha ei jakaudu tasan. Palveluiden hallitseminen markkinoiden kautta on tästä johtuen väistämättä eriarvoistavaa.
Näissä vaaleissa on tarpeen toteuttaa demokratian kunnianpalautus.
Se on linja, jota vasemmistoliitto on
edistänyt läpi koko viime vaalikauden
oppositiossa vastustaessaan soteen liitettyä historian suurinta yksityistämishanketta ja jota vasemmistoliitto tulee
edistämään myös tulevilla vaalikausilla.
Meidän tavoitteemme on oikeudenmukaisempi Suomi kaikille, ei harvoille.
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Olisi johdonmukaista kieltää voiton
tavoittelu lasten varhaiskasvatuspalveluissa, kuten se on kielletty perusopetuksessakin.

Linja pitää!

Arvokas vanhuus
kaikille – hyvin
vointia lapsi
perheille
Vanhuksilla tehdään nyky-Suomessa
mitä räikeintä bisnestä. Voitot kuljetetaan verottajan ohi kansainvälisten
yhtiöiden omistajille. Hoivajätit pitää
ajaa maasta ulos kieltämällä voitontavoittelu vanhuspalveluissa. Esimerkiksi perusopetuslaissa on tällainen
yksinkertainen säännös: "opetusta ei
saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi." Siitä on helppo ottaa
mallia. Julkisia hoivapalveluita, palveluasumista ja vanhusten kotihoitoa,
on vahvistettava. Lakiin tarvitaan sitova hoitajamitoitus, jota korotetaan
hoitoisuuden mukaan ja jonka toteutumista viranomainen valvoo. Henkilökunnan palkkoja pitää nostaa, jotta
raskaisiin töihin saadaan riittävästi
motivoitunutta ja osaavaa väkeä.

Linja pitää!

Eläkeköyhyys pois
Suomessa eläkeikä tietää entistä useammalle köyhyyttä. Eläkeköyhyys
voidaan poistaa. Kansan- ja takuueläkkeiden tasokorotusten lisäksi on korjattava ns. taitettu työeläkeindeksi vähintään puoliväli-indeksiksi, jollainen
oli käytössä vuosina 1977 – 95, kun
eläkerahastot olivat vain häviävän pie-

Linja pitää!

Ei hävittäjille kyllä rauhalle!

Johannes Yrttiaho on 39-vuotias Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä varakansanedustaja - poliittista kokemusta monista
luottamustehtävistä 15 vuoden ajalta. Johannes asuu perheineen Turussa ja on
työskennellyt 12 vuotta tiedottajana turkulaisessa ammattiyhdistysliikkeessä.

ni murto-osa nykyisestä yli 200 miljardista eurosta. Näillä toimilla turvataan
eläkkeiden ostovoima. Nykyisissä rahastoista riittää kyllä rahaa eläkkeiden
korotuksiin. Ylisuuria eläkkeitä tulee
rajata eläkekatolla.

Linja pitää!

Hyvinvointia lap
sille ja perheille
Lapsiperheiden toimeentulovaikeudet kasvavat. Perheiden palveluita ja
sosiaaliturvaa on leikattu jo vuosikymmenten ajan. Lapsilisiin, äitiys- ja
vanhempainrahaan, muihin perheiden
tukiin ja etuuksien lapsikorotuksiin
tarvitaan tasokorotukset ja leikkaukset
pitää perua. Pienituloisten lapsiperheiden verotusta tulee keventää lap-

Turun kaupunginvaltuutetut suosittelevat!
"Hyvien ja perusteltujen mielipiteiden
lisäksi kansanedustajalta vaaditaan
kykyä tehdä politiikkaa. Turussa moni
rakennushanke on ylittänyt budjettinsa. Johanneksen poliittisen toiminnan
ansiosta rakennushankkeiden valvontaa on tiukennettu ja avoimuutta
lisätty."

Elina Sandelin

”Johanneksella on puntari, jossa asiat
laitetaan oikeisiin vaakakupeihin. Voitontavoittelu ja yksityinen etu toiseen
ja ihmisten ja ympäristön etu toiseen.
Jälkimmäiset ohjaavat poliittista toimintaa. Suurella sydämellä ja perehtyneisyydellä Johannes tulee hoitamaan
myös kansanedustajan tehtäviä.”

Riikka Oksanen

kaupunginvaltuutettu

kaupunginvaltuutettu

”Johannes perehtyy hyvin asioihin
ja hänellä on selkeä poliittinen linja,
johon voi luottaa. Vuosien kokemus
monista luottamustehtävistä on
tuonut hänelle syvällistä osaamista
politiikan tekemisessä, Yhteiskunta
tarvitsee nyt kriittisiä ajatuksia sekä
uusia näkemyksiä, jotta tasa-arvoinen
ja turvallinen hyvinvointi tavoittaa
jokaisen terveydenhoitoa tarvitsevan."

”Johannes on puolustanut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sosiaali- ja
terveyspalveluja, lasten varhaiskasvatusta sekä koulupalveluja. Johanneksen linjalla vasemmisto on onnistunut
sekoittamaan Turun oikeistoryhmien vuosia jatkuneen koplauspelin.
Politiikassa tarvitaan päättäväistä,
osaavaa ja tinkimättömän vasemmistolaista linjaa.”

Jukka Kärkkäinen

ylilääkäri, kaupunginvaltuutettu

Alpo Lähteenmäki

kaupunginvaltuutettu

si- ja yksinhuoltajavähennyksillä. Alle
kouluikäisten lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on palautettava ja ryhmäkokoja on pienennettävä
päiväkodeissa. Koulujen oppilasryhmien yläraja pitää säätää lailla. Myös
varhaiskasvatuksessa yksityistäminen
on mennyt liian pitkälle ja suuret ketjut ovat vallanneet markkinoita. Uutisia yksityisten päiväkotien ongelmista
ponnahtelee jatkuvasti julkisuuteen.

Suomi on viety osaksi USA:n sotilasblokkia. Liittosuhteen ylläpitämiseksi
halutaan ensi eduskuntakaudella hankkia 64 uutta hävittäjää. Kyse on hyökkäysaseista, joita puolueeton maa ei missään oloissa tarvitsisi. Kustannukset
nousevat 30-40 miljardiin euroon. Raha
on pois kansalaisten toimeentulosta
ja hyvinvoinnista. On käsittämätöntä,
että hävittäjiin riittää rahaa ja ollaan
valmiita ottamaan jopa miljardeja lisää
velkaa, mutta palvelut ja sosiaaliturva
rapautuvat. Varustelupolitiikka tekee
Suomesta maalitaulun kansainvälisissä
konflikteissa. Puolueettomuuspolitiikalla, asevarustelun lopettamisella ja
alueellisella maanpuolustuksella, itsenäisillä ja hyvillä Venäjä-suhteilla sekä
kansainvälisellä rauhantyöllä varmistetaan Suomen turvallisuus.

Luotettu tekijä Johannes Yrttiaho:
39-vuotias perheenisä
tiedottaja • FM • tohtorikoulutettava

varakansanedustaja • kaupunginvaltuutettu • kaupunginhallituksen
jäsen • kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen • kaupungin
hallituksen kaupunkikehitysjaoston jäsen • Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu • Turku Energia Oy:n hallituksen jäsen • Turun Kaupunki
liikenne Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Suosittelemme ehdokasta, jonka linja pitää!

"Tuen Johannes Yrttiahon
valintaa eduskuntaan."
Esko Seppänen

Euroopan parlamentin jäsen 1996-2009

”Olen nähnyt Johannes Yrttiahon taidon ja tarmokkuuden nostaa aloitteillaan ja kannanotoillaan päätettäväksi lapsiperheille, nuorille ja ikääntyneille tärkeitä sosiaalisia tarpeita ja toiveita. Työ Turun kaupunginvaltuustossa
todistaa, että Johanneksella on valmiuksia vielä vaativampien tehtävien
suorittamiseen. Johannes Yrttiaho on hyvä ehdokas kansanedustajaksi. Suosittelen lämpimästi hänen valitsemistaan ko. tehtävään.”

Ensio Laine

kansanedustaja 1968-1995,
valtiopäiväneuvos

”Johanneksella on valmiudet ja kyky perehtyä politiikan etukysymyksiin,
joita pintajulkisuus karttaa ja vääristää. Käytännön työkokemusta Tennilän
avustajana on antanut hänelle oikea kuvan vasemmistoedustajan eduskuntatyöstä. Pidän tärkeänä Johanneksen luontevaa yhteyttä turkulaiseen
ammattiyhdistysväkeen Metalli 49:ssä.”

Jyrki Yrttiaho

kansanedustaja 2007-2015
Raision kaupunginvaltuutettu

Kalenteri
Vaalikatu avoinna joka päivä
30.3.–13.4.

Keskiviikko 3.4.
Kyrö, tori 10–11.30
Marttila , Sale 13–14
Pansio/Perno Höveli 15.30–17

Torstai 4.4.
Raisio, tori 10–12
Masku, Tokmanni 16–18
Maaria, Prisma 16–17.30

Perjantai 5.4.
Somero, tori 10–12
Lieto 17–19
Taalintehdas

Lauantai 6.4.
Loimaa, markkinat 9–15
Runosmäki 10–13
Salo 10–12
Paimio 10–14

Sunnuntai 7.4.
Länsikeskus 12–14

Maanantai 8.4.
Itäharju, Prisma 16–17.30

Tiistai 9.4.
Vehmaa, S–market 12–14
Nousiainen, S–market 15–17

Keskiviikko 10.4.
Taalintehdas 10–12
Piikkiö 15–16
Hirvensalo 16–17

Torstai 11.4.
Raisio 10–12
Varissuo 15–16.30
Naantali, Ellen 16– 17.30

Perjantai 12.4.
Loimaa 10–12
Kupittaa, K-Citymarket
14.30– 17

Lauantai 13.4.
Raisio 10–12
Salo 10–12
Uusikaupunki 10–12
Rusko, markkinat 10–15
Lieto 11–14

Sunnuntai 14.4.
Vaalipäivä
Vaalivalvojaiset
TEATRO 19–01

Omistajuus tekee hyvää
Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja inhimillisemmän markkinatalouden edelläkävijä. Toimintamme lähtökohta on merkityksellinen omistajuus,
jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme ja kehitämme yrityksiä, luomme
uutta tukemalla innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen, sijoitamme ja
turvaamme sekä maltamme myös odottaa omistustemme kehittymistä. Teemme
hyvää tulosta ja jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi.
Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa
suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouselämään. Lisäksi saat mahdollisuuden
monipuolisiin jäsenetuihin.

Moderni omistajaosuuskunta

220 000
jäsentä

Hyviä
jäsenetuja

Merkityksellistä
omistajuutta

Vaikuta
yhteiskuntaan

Osallistu
talouselämään

