Vasemmisto haluaa
kaventaa tulo- ja hyvinvointieroja varmistamalla
tasa-arvoisen varhais
kasvatuksen ja koulutuksen.
Turkua ja sen palveluita
on rakennettava niin,
että kaikilla kuntalaisilla
on taustoistaan huolimatta
edellytykset osallistua ja
kehittää itseään. Turku on
yhdenvertainen ja
turvallinen kaikille.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
ON JÄRJESTETTÄVÄ IHMISIÄ,
EI MARKKINOITA VARTEN.
Vasemmiston tavoitteena on
turvata jokaiselle laadukkaat
julkiset palvelut sekä varmistaa,
että hoitoon pääsee silloin, kun
sille tarvetta on. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus turvataan
ajoissa tarvitseville.
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Sosiaali- ja terveyskeskuksiin pääsee jonottamatta
ja maksutta. Nopea pääsy peruspalveluihin säästää
kalliimman erikoissairaanhoidon kustannuksia.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin varataan riittävästi
rahaa yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi
kaikille. Terveyden edistämiseen ja sairauksien
ehkäisyyn käytetty euro säästää monta euroa
sairauksien hoitokulujen vähenemisenä.
Sote-palveluiden tuotannon yksityistäminen ja
yhtiöittäminen lopetetaan välittömästi. Tehokkaiden
ja saumattomien palveluketjujen varmistamiseksi
palvelut tuotetaan lähellä ihmisiä ja pääosin
julkisesti.
Ikääntyneiden pärjäämistä omassa kodissa tuetaan
riittävillä kotipalveluilla. Lisäksi järjestetään riittävästi
palveluasumista ja laitospaikkoja niitä tarvitseville.
Ihmisellä on mahdollisuus itse päättää omasta
asumismuodostaan.
Sote-uudistuksen yhteydessä varmistetaan se,
että terveydenhuollon lähipalveluja on jatkossakin
saatavilla, ja ihmisten pallottelu luukulta toiselle
lopetetaan varmistamalla sote-palveluiden toimiva
yhdistäminen.
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VASEMMISTON
TAVOITTEENA ON
TASA-ARVOINEN JA
OIKEUDENMUKAINEN
TURKU.
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Opetusryhmien kokoa pienennetään ja
erityisopetuksen resurssi turvataan. Turku
määrittää peruskoulujensa ryhmäkoon ylärajan
kahteenkymmeneen oppilaaseen, jota ei kaupungissa
voi ylittää.
Päivähoito-oikeuden rajauksia ei toteuteta Turussa
ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.
Jokaisella lapsella tulee olla oikeus kokoaikaiseen
maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Turun on
panostettava nykyistä enemmän kunnalliseen
varhaiskasvatukseen.
Turulta vaaditaan koulutuksen tasa-arvoa ja
koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyä. Turku
puuttuu positiivisen diskriminaation ja resurssien
suuntaamisen keinoin siihen, etteivät koulut jakaudu
maineeltaan ja tuloksiltaan hyviin ja huonoihin
kouluihin.
Ammatillisen toisen asteen lähiopetuksen
määrä turvataan tasolle, jolla hyvä oppiminen
on mahdollista. Jokaiselle löytyy toisen asteen
opiskelupaikka.
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VASEMMISTON TURUSSA
LUONNON JA IHMISTEN TARPEET
KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ.
Viihtyisä ja kestävä kaupunki
syntyy järkevällä ekologisella
täydennysrakentamisella,
puisto- ja viheralueilla sekä
panostamalla kohtuuhintaiseen
ja toimivaan joukkoliikenteeseen.
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Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan pyöräilyn
ja kävelyn edistäminen tavoitteena todellinen
pyöräilykaupunki Suomen Turku. Yksityisautoilua
vähennetään kehittämällä kestäviä liikennemuotoja:
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Uudet asuinja työpaikat rakennetaan joukkoliikenneväylien
läheisyyteen.
Tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisujen
toteutumista vauhditetaan: Tunnin juna,
pikaraitiotie Turkuun ja henkilörataliikenne
Turusta Uuteenkaupunkiin.
Turku alkaa tavoitella aktiivisesti hiilineutraalin
kaupungin asemaa. Tavoite huomioidaan
kaikessa kaupungin toiminnassa, esimerkiksi
energiantuotannossa, joukkoliikenteen
järjestämisessä ja kaavoituksessa.
Taidetta, kulttuuria ja palveluita pitää olla tarjolla
myös lähiöissä, ihmisten ulottuvilla. Turussa on
säilytettävä kattava ja laadukas kirjastopalveluiden
verkko ja riittävät henkilöstöresurssit.
Turku noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta
kaikessa uudisrakentamisessaan.
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Turku luo elinvoiman ja työllisyyden edellytyksiä esimerkiksi
kaavoituksen ja liikennepolitiikan
kautta, julkisilla hankinnoilla,
koulutuksella sekä järjestämällä
yrityspalveluita. Vasemmiston
mielestä Turun tulee olla vastuullinen työnantaja. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien
työllistäminen on Turun vastuulla
ja sitä on hoidettava aktiivisesti.

Turun kaupungin omien vuokra-asuntojen tuotantoa
on lisättävä. Pitkäjänteinen ja kohtuuhintainen tonttija asuntotuotanto varmistetaan maanomistuksen,
kaavoituksen ja tonttituotannon avulla. Ensisijaisesti
turvataan tonttitarjonta TVT:lle kohtuuhintaiseen
asuntotuotantoon. Kaupungin omistamien vuokraasuntojen vuokria alennetaan.
Korjausvelkaa puretaan Turun kiinteistöissä ja
infrastruktuurissa. Korjausrakentaminen on
kansantaloudellisesti kannattavaa erityisesti
korkean työttömyyden aikaan.
Kaupungin omien yhtiöiden toiminnan on kestettävä
päivänvaloa myös työehdoissa. Kaupungin
omistamien yhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan
niin, että niissä sovellettava avoimuuden taso
vastaa liikelaitosten avoimuutta lukuun ottamatta
liikesalaisuuksia. Kaupungin henkilöstöohjelma ja
-periaatteet tulee ulottaa koskemaan yhtäläisesti
myös kaupungin omistamia yhtiöitä. Henkilöstöllä
tulee olla edustus kaikissa kaupungin omistamissa
yhtiöissä. Turun, sen yhtiöiden ja liikelaitosten on
oltava esimerkillisiä työnantajia.

