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TURUN VASEMMISTOLIITTO RY TURUN VASEMMISTON LEHTI TURKULAISILLE

On tullut aika korottaa mittaamattoman arvokkaan
varhaiskasvatustyön palkkoja. Näin työmarkkinakierroksen kynnyksellä
on oikea hetki neuvotella ja sopia lähivuosille palkkaohjelma,
joka nostaa varhaiskasvatuksen opettajien palkat 3000 euroon
kuukaudessa. Heidän tekemästään tärkeästä työstä kuuluu saada
kunnon korvaus.
Jaakko Lindfors
PALKAT MATELEVAT tällä hetkellä siitä huolimatta, että varhaiskasvatuksen opettajan työ vaatii rautaista ja
monialaista osaamista sekä yliopistotutkinnon.
Varhaiskasvatuksen
opettajan alkupalkka on tällä hetkellä kunnissa alimmillaan 2 367 euroa.
Yksityisissä päiväkodeissa palkat
lähtevät 2 214 eurosta.
Varhaiskasvatuksen
henkilöstön työ on monipuolista: erilaisista
lähtökohdista tuleville lapsille opetetaan arvokkaita tietoja ja taitoja,
itsensä ilmaisemista, kielenkäyttöä,
yhteistyötä ja vaikuttamista kimuranteissakin tilanteissa. Miksei työn
arvostus näy vielä tilinauhassa?
Turussa muita rahareikiä sen sijaan näyttää löytyvän. Kokoomus
kiirehtii lapioimaan rekkalasteittain
rahaa kyseenalaisiin hankkeisiin,
kuten Ratapihan viihdykeareenaan,
Itäharjun betonikanteen, Logomon
siltaan sekä Funikulaariin, mutta
lasten kasvatuksesta ja vanhustenhuollosta ollaan tarvittaessa valmiita leikkaamaan.
Eikä siinä vielä kaikki. Rahan-
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haaskauksen kääntöpuolena Turussa
suhtaudutaan ylimielisesti matalapalkkaisten työntekijöiden palkkoihin ja työehtoihin, kuten Turun
konsernijaoston syyskuun kokous
osoitti. Kokouksessa kokoomus, vihreät ja keskusta runnoivat läpi Arkean sitoutuneiden ja tunnollisten
työntekijöiden
palkanalennuksen.
Siivouksen, ruokapalveluiden ja
kiinteistönhuollon rautaisilta ammattilaisilta - ja sitä kautta heidän
perheiltään - viedään jopa yli satanen kuussa, vaikka he työskentelevät
jo nyt erittäin pienillä palkoilla. Samalla leikattiin myös työntekijöiden
lomista ja eläkkeistä.
Esitin konsernijaoston kokouksessa, että työehtoshoppailuun ja
työn halpuuttamiseen ei lähdetä,
mutta niukka enemmistö vei läpi häpeällisen päätöksen äänin 7-6. Tämä
massiivinen palkanalennus on peruttava. Peruminen on toteutettava
esimerkiksi ottamalla Arkea Turun
kaupungin sidosyksiköksi, jolloin
Arkean Turulle tuottamia palveluja
ei enää tarvitse kilpailuttaa.

Turun varhaiskasvatuksessa olisi hyvä sekä nostaa palkkoja että
pienentää ryhmäkokoja. Tässä kohtaa täytyy kiittää maan hallitusta
tuoreesta budjettipäätöksestä: ryhmäkokoja pienennetään valtakunnallisesti, ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan kaikkiin
kuntiin elokuusta 2020 lähtien. Ehkä
varhaiskasvatuksen palkat saataisiin
nousuun esimerkiksi kolmikantaisella neuvottelulla?
Työn arvostuksen mittareita ovat
ennen kaikkea palkka ja työehdot.
Työntekijöillä on iso sydän, mutta
vain kaksi kättä. He ovat ansainneet
tärkeästä työstään oikeaa rahaa, ei
leikkirahaa.

Varhaiskasvatuksen
opettajan
alkupalkka on tällä
hetkellä kunnissa
alimmillaan 2 367
euroa. Yksityisissä
päiväkodeissa
palkat lähtevät 2 214
eurosta.

Jaakko Lindfors

Turun kaupunginhallituksen jäsen,
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
ja Turun opettajien ammattiyhdistyksen
varapuheenjohtaja.
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Koulujen väistötila-asiassa ei
ole pikaratkaisuja
Riikka Oksanen
TURKULAISIA on tänä vuonna puhuttanut koulujen sisäilma ja oppilaiden
terveydentila. Sepänkatu 2:n väistötilojen käyttöön ottamisen myötä syntyi
jopa eräänlainen tietoaukko. Kukaan
ei tiennyt missä mennään. Kaikki alkoi
siitä, kun Puolalan koulun 3.-6. luokkalaiset sijoitettiin tiloihin, joiden sisäilman puhtaus oli hyvin kyseenalainen. Aiemmin kyseessa olevat tilat oli
todettu kuntokartoituksissa sellaisiksi,
että nämä oppilaat ovat viimeiset, jotka tiloja käyttävät ennen kuin rakennus myydään.
Mikä ongelman ydin? Mielestäni
se on, ettei väistötiloja etsitä ja hankita ajoissa. Väistötilaongelma on luonteeltaan krooninen. Kaupungin johto
ei suhtaudu asiaan riittävän vakavasti
ja aseta asiaa selvitystilaan. On pelottavaa ajatellakin, millä tavoin asiat
ratkaistaan, kun paraikaa koulutiloissa
tehtävässä kuntotarkastuksessa hyvin
todennäköisesti ilmenee ongelmia,
mutta väistötilan on löydyttävä.
Teimme kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.3.2018, muiden ryhmien tukemana (vihreät, persut, rkp,
kd tukivat, sdp ja kok eivät) aloitteen
kaupungille hankittavista omista siirrettävistä, kunnollisista väistötiloista,
nk. parakeista. Aloitteeseen vastattiin viime huhtikuussa, ettei sellais-

ten järjestäminen ole taloudellisesti
ja teknisesti mahdollista. Kuitenkin
nk. parakkitiloja joudutaan jatkuvasti tilaamaan yksityisiltä markkinoilta
kovaan hintaan, ja nytkin alkusyksystä
Lausteen koululle tilatut parakit olivat
myöhässä aiheuttaen ongelmia koulun
opetuksen järjestämiselle.
Toinen iso asia on sisäilmasta saadun luotettavan tiedon kulku tiloja
käyttäville perheille. On otettava vakavasti se huoli, jota tilojen käyttöönottoon liittyy, ja luotava keskusteluun
parempi malli. Kaupungin on pohdittava tiedotuksensa selkeyttä.
Fakta on se, ettei mitään pikaratkaisuja tilojen kuntokartoituksiin
ole. On löydettävä luotettava taho tekemään ne, ja kartoitusten tuloksista on tiedotettava ymmärrettävästi.
Tehdyistä korjaustoimenpiteistä pitää
myös olla saatavilla selkeää tietoa.
Syyttelyiden ketju, jossa syyttelyn
kohteena ovat toisaalla huolestuneet
vanhemmat ja toisaalla virkamiehet, on
herkkua medialle. Poliitikot ovat saaneet
olla suojassa suuremmilta myrskyiltä,
vaikka ratkaisu puhtaisiin väistötiloihin
on poliittisen päätöksen päässä. Satsaamalla rahaa parempiin, pysyviin väistötiloihin voidaan vähentää koulujen ja
päiväkotien oppilaiden huolia terveestä
sisäilmasta. Kokonaan sitä ei voi poistaa.

Faktalaatikko
Sepänkatu 2
Kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen 21.3. 2018
Puolalan koulun 3.-6. luokkien väistötiloista
Vaihtoehdot olivat
1. Sepänkatu 2,
2. Ruiskatu 8,
3. Parakkivaihtoehto
4. Luokkien hajasijoittaminen
Esitys: Väistötilat otetaan Sepänkatu 2.sta
Päätös: Sepänkadun tilat eivät sovellu väistökäyttöön
äänin 10-3 (kolmen jäsenen kanta oli Sepänkatu 2 käyttöönoton puolesta, Koivusalo sdp, Hartiala, Rusi kok. Muu
lautakunta esitti, että otetaan käyttöön parakkiratkaisu
tai hajasijoitus eri kouluihin.
Kaupunginhallitus muutti 23.4.2018 päätöksen niin, että
Sepänkatu 2 otetaan väistötiloiksi. Vain Vasemmiston
kaksi edustajaa kaupunginhallituksessa äänesti lautakunnan päätöksen voimassa pitämisen puolesta.

Kulttuurista hyvinvointia
Mervi Uusitalo

LUKUISAT TUTKIMUKSET tukevat käsi-

tystäni siitä, että kulttuurin kuluttajat
voivat hyvin ja ovat onnellisia ihmisiä! Miksi sitten kulttuuri on yleensä
se ensimmäinen kohde, josta lyhytnäköisesti lähdetään säästämään, kun
aletaan puhua leikkauksista, sopeutuksista ja kiristyksistä? Myös taiteen
ja kulttuurin vaikutukset työllisyyteen
ja esimerkiksi matkailuun ovat mittavat, ja jätetään harmittavan usein huomiotta.
Olenkin ollut ilahtunut uutisista, joiden mukaan hallituksemme on
soveltamassa prosenttiperiaatetta. Se
tarkoittaa, että noin 1 % rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Taidealojen työntekijät odottavat myös apuraha- ja eläkeuudistusta. Suuri osa taiteilijoista elää hyvin
pienillä ansioilla ja joutuu tekemään
useampaa työtä henkensä pitimiksi.
Myös työhuoneista on huutava pula.
Eduskuntavaalien alla osallistuin taiteentekijöiden paneeliin, jossa nämä
kipukohdat nousivat toistuvasti esiin.
Toivottavasti uusi hallitus ymmärtää
kulttuurin ja taiteen päälle niin paljon, että satsaa niihin myös rahallisesti!

Turun kaupungin strategiassa keskeinen kärkihanke on eriarvoisuuden
vähentäminen ja asuinalueiden eriytymisen estäminen. Tässä kulttuurilla on
merkittävä rooli. Erilaisten tapahtumien
ja festivaalien levittäytyminen muual-

kitaloa aletaan Turkuun puuhata, sen
täytyy palvella kaikenlaisia kuntalaisia,
myös lapsia ja nuoria. Musiikkitalossa
pitää olla myös bänditiloja, pienempiä
ja kevyempien musiikkityylien esittäjiä palvelevia tiloja – se ei voi olla vain

Olkaamme
turkulaisesta komeasta
kulttuuri-kentästämme
ylpeitä!
lekin kuin keskustan alueelle onkin ollut ilahduttava ilmiö - esimerkiksi viime
kesän Turbaani-festarin tapaan. Taide
ja kulttuuri eivät saa olla vain eliitin ja
varakkaiden etuoikeus, vaan saatavilla
myös lähiöissä, maksuttomana ja monimuotoisena. Tätä taustaa vasten onkin
toivottavaa, että mikäli uutta musiik-

Turun filharmonikkojen kotipesä!
Vanheneva rakennuskanta muodostaakin Turulle varsin mittavan
haasteen, moni vanhoista kulttuurirakennuksista alkaa tulla tiensä päähän. Tämä suo toisaalta mahdollisuuksia uusien, luovien ideoiden ja käyttötapojen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Me kulutamme kulttuuria joka päivä myös huomaamattamme. Toimistoissa, kirjastoissa, sairaalan käytävillä.
Kuunnellen, katsellen, lukien. Kulttuurin tekijöiden on saatava työstään heille
kuuluva palkka ja taiteen hyvinvointi- ja
työllisyysvaikutukset tulee tunnustaa.
Turku on historiallinen ja perinteikäs
kulttuurin kehto, meillä on edellytykset
maamme johtavaksi kulttuuripääkaupungiksi, vaikka vuosi 2011 meni jo.
Olkaamme turkulaisesta komeasta
kulttuurikentästämme ylpeitä!
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Terveiset opetusministeri Li Anderssonin esikunnasta

Oppivelvollisuuden laajentaminen
nostaa osaamistasoa
Työpaikkarakenne muuttuu
ja osaamista tarvitaan
aiempaa enemmän.
Kolmen viime
vuosikymmenen
aikana Suomesta on
kadonnut
yli 600 000 sellaista
työpaikkaa, johon on
riittänyt perusasteen
koulutus.
Anna Mäkipää
PELKÄN PERUSKOULUN VARASSA olevista työllisiä on noin 43 prosenttia.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että
väestön työllisyys nousee samaa tahtia koulutustason kanssa. Mitä korkeampi koulutus, sitä parempi asema
työmarkkinoilla.
Nyt on aika vastata tähän nousseeseen osaamistason vaatimukseen. Tällä hallituskaudella toteutetaan suuri,
koko yhteiskuntaa koskettava uudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen.
Hallitus haluaa, että jokainen nuori
suorittaa toisen asteen tutkinnon.
Oppivelvollisuusiän nostaminen
18 ikävuoteen voidaan nähdä syrjäytymisen ehkäisemisen projektina, mutta
ennen kaikkea kyse on kuitenkin osaamistason nostamisesta. Pelkän peruskoulun varassa ei enää pärjää. On selvää, että oppivelvollisuusiän nostaminen ei poista nuorten pahoinvointia,
vaan siihen tarvitaan muita keinoja.
Oppivelvollisuusikää nostetaan ja samaan aikaan hallituksen tavoitteena
on, että lapset ja nuoret voivat hyvin.
Tavoitteet eivät siis sulje toisiaan pois.
Oppivelvollisuuden
laajentamisessa toisen asteen koulutukseen ei
ole kyse pelkästä ikärajan mekaanisesta nostosta. Kyse on siitä, että jokaiselle löydetään sopiva koulutuspolku.
Vaihtoehtoina ovat tietenkin laajimmalle porukalle sujuvasti sopivat vaihtoehdot lukio ja ammatillinen koulutus, mutta samalla oppivelvollisuutta
katsotaan laajasti niin, että sen suorittaminen on mahdollista erilaisten
koulutusten, joustavien opintopolkujen, työpajojen ja oppimissopimusmenettelyjen kautta. Punaisena lankana
uudistuksessa on, että erilaiset koulutuspolut palvelevat parhaiten opiskelijoiden erilaisia tarpeita ja intressejä.

Keskeistä uudistuksessa on se, että
siirtymä perusasteelta toiselle asteelle
käy sujuvasti. Merkittävää siis on, että
perusasteen ja toisen asteen yhteistyö
toimii ja että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta.
Oppivelvollisuuden
laajentaminen edellyttää koulutuksen maksuttomuutta. Hallitus on varautunut uudistukseen taloudellisesti.
Hallitus ei onnistu tavoitteessaan kasvattaa osaamistasoa pelkästään oppivelvollisuusikää nostamalla.
Edellytys on, että myös pohja rakentaa osaamista on kunnossa. Hallituskauden alkajaiseksi on käynnistetty
suuret laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat
varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Varhaiskasvatuksen paketti on
125 miljoonaa euroa ja perusopetuksen 180. Ohjelmien tavoitteena on parantaa oppimistuloksia ja oppimisen
edellytyksiä sekä vähentää eriarvoistumista. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan 1.8.2020 alkaen
ja samassa yhteydessä yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään niin,
että ryhmässä tulee olla yksi kasvattaja seitsemää lasta kohti, aiemman kahdeksan sijaan.

Oppivelvollisuuden laajentamisessa
toisen asteen koulutukseen ei ole
kyse pelkästä ikärajan mekaanisesta
nostosta. Kyse on siitä, että jokaiselle
löydetään sopiva koulutuspolku.
Lisäksi hallitus panostaa ammatillisen opettajiin yhteensä 235 miljoonaa euroa ja vahvistaa opinto-ohjausta
kaikilla koulutusasteilla.
Työ oppivelvollisuusuudistuksen
parissa on alkanut. Keskeisiä kysymyksiä ovat ainakin, miten vastuut ja velvollisuudet jakautuvat ja miten maksuttomuus rajataan. Monta muutakin
avointa kysymystä on ratkottavana.
Uudistus tehdään kuitenkin yhteistyössä niin, että koulutuksen järjestäjät ja muut asiantuntijat sekä kaikki
keskeiset sidosryhmät voivat osallis-

tua työhön. Lisäksi matkan varrella
järjestetään avoimia aluetilaisuuksia
ja pyöreän pöydän keskusteluja, jotta
kuuluviin saadaan myös heidän näkökulmansa, jotka eivät ole jäsenenä valmisteluryhmissä.
Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021. Tavoitteena
on antaa hallituksen esitys syksyllä
2020.
Kirjoittaja on opetusministerin
erityisavustaja ja Turun
kaupunginvaltuutettu.
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Asehankinnat vievät rahat
sosiaaliturvasta
Johannes Yrttiaho

RINTEEN HALLITUKSEN alkukauden
keskusteluja on hallinnut 75 prosentin
työllisyysastetavoite, johon vuoden
2020 talousarvioehdotuksin kurkottaa.
Työllisyyspoliittisessa keskustelussa
vastakkain ovat olleet kaksi peruslinjaa, porkkana ja keppi.
On hyvä, että hallitus esittää nyt
yhden kepin eli työttömyysturvan aktiivimallin 4,65 prosentin leikkurin
poistamista. Tätä on todella odotettu. Ikävä kyllä samalla esitetään leikkausta työttömyysturvan lisäpäiviin
eli eläkeputkeen. Putkessa oli viime
vuonna lähes 17 500 henkilöä. Se on
tarjonnut monelle raskaassa työssä
jo työkykynsä menettäneelle ikääntyneelle työntekijälle mahdollisuuden
jäädä ansiosidonnaiselle päivärahalle
odottamaan eläkkeelle pääsyä. Samalla nuoremmille ikäluokille on tarjoutunut lisää työmahdollisuuksia.
Perusturvaan, kuten työmarkkinatukeen ja työttömien peruspäivä-

rahaan, hallitus osoittaa 40 miljoonaa
lisärahaa, tehdään 20 euron korotus.
Se on hyvä alku, jos se on alku. Melkoinen epäkohta on kuitenkin se, että
perusturvan korotus leikkautuu pois
toimeentulotuen saajilta. Kaikkein
köyhimmät eivät saa mitään. Tämä on
epäoikeudenmukaista.
Tarvittaisiin
korkeintaan parikymmentä miljoonaa,
jotta tämä epäkohta voitaisiin korjata, ja toimeentulotuen saajatkin voisivat korotuksesta hyötyä, mutta tätä
summaa ei nyt budjettiesityksessä ole.
Vuonna 2018 toimeentulotukea sai 470
000 henkilöä ja yli 300 000 kotitaloutta.
Rahaa ei löydy sosiaaliturvaan,
mutta sitä näyttää löytyvän monin
verroin suurempia summia aseisiin.
Julkisen talouden suunnitelmassa
puolustusmenot kasvavat ensi vuoden
noin kolmesta miljardista eurosta viiteen miljardiin euroon vuonna 2023.
Merivoimien alushankinnan laskuun
tuli hiljattain lisäystä 100 miljoonaa

euroa. Koko hintalappu on nyt 1,3
miljardia. Tämä ennakoi myös tulevaa
hävittäjähankintaa, joka tuskin pysyy
sille asetetussa 10 miljardin raamissa.
Hävittäjähankinnan hallinnollisiin kuluihin, siis vuonna 2021 tehtävän hankintapäätöksen valmisteluun,
osoitetaan ensi vuodelle 20 miljoonaa
euroa. Rahaa kuluu mm. konsulttitoi-

meksiantoihin. Saman verran maksaisi
toimeentulotuen perusosan korotus
niin, että perusturvaan tehtävä 20
euron lisäys ei leikkautuisi toimentulotuen saajilta pois. Vaadin, että toimeentulotukeen tehdään tasokorotus.
Se on paitsi toimeentulo-, myös mitä
suuremmassa määrin oikeudenmukaisuuskysymys.

Johannes Yrttiaho

kansanedustaja
lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan jäsen
kaupunginvaltuutettu
Turku
yrttiaho.wordpress.com
facebook.com/jyrttiaho

Satakunnantieltä Naantalin pikatielle
ulottuva virkistysalue ja kaupunkiniitty
on uhassa jäädä autotien jalkoihin
Laura Pohjola

JO KAAVALUONNOKSEN nimi ”Kähärin puistotie" on asenteellinen.
Alueen muutoksesta autotieksi on toki keskusteltu vuosikymmeniä, mutta
nykyisin alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Mitenköhän asenteet tämän
kaavan valmisteluun poikkeaisivat, jos
kyseessä olisi ”Asemakaavamuutosluonnos: Kähärin kaupunkiniitty", jolle kaavoitettaisiin autotietä?
Kaupungin mediatiedotteessa esitetään asia näin: ”Uutta katulinjausta
pidetään ainoana vaihtoehtona, jolla
voidaan estää läpikulkuliikenteen hakeutuminen alueen asuntokaduille ilman laajamittaisia katujen katkaisuja”,
vaikka vaihtoehtoja on tosiasiassa viisi, joista kolmessa rakennetaan autotie
ja kahdessa säästetään puisto autottomana mahdollisin perusparannuksin.
Elämme aikaa, jossa autoilijat kiukustuvat, kun edes ehdotetaan, että
Aurasilta suljettaisiin väliaikaisesti yksityisautoilta, ja Helsingin yliopiston
Unicafen päätös olla myymättä naudanlihaa saa markkinoiden vapauteen
uskovat kapitalistit raivostumaan Twitterissä siitä huolimatta, että he eivät
ole koskaan edes käyneet kyseisessä

opiskelijaravintolassa. Elämme aikaa,
jossa 59% suomalaisista uskoo ilmastonmuutoksen olevan erittäin vakava
ongelma (Taloustutkimus 2017).
Viimeistään nyt on puheista tultava tekoja. Turun tavoite olla hiilineutraali kymmenen vuoden kuluttua ei
toteudu ilman rohkeita tekoja päättäjiltä ja kuntalaisten kykyä ajatella välillä kollektiivista etua, eikä vain omaa
mukavuuttaan. Kähärin puistotien rakentamatta jättäminen on yksi näistä

välttämättömistä ilmastoteoista.
Liikenne kattaa noin viidenneksen
Turun alueen päästöistä. Turun tavoitteena on laskea liikenteen päästöjä
noin puoleen kymmenessä vuodessa,
eikä yksityisautoilun helpottaminen
ja nopeuttaminen ole linjassa tämän
tavoitteen kanssa. Päätöksenteossa
tulisi pyrkiä siihen, ettei keskivertoasukas tarvitse autoa päivittäin ja että
satunnaiset tarpeet voi hoitaa vaikka
yhteiskäyttöautoilla.

Kaupunkiluonto on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja luonnon
monimuotoisuudelle. Tämän kaavan
alueella olisi mahdollista kehittää monimuotoisempaa niittyä ja lisätä ihmisten viihtyvyyttä parantamalla polkuja. Toivottavasti tulevan Pukkilan
alueen uudet asukkaat ja työntekijät
voivat polkaista tai potkulautailla töihin rauhallisen luontoalueen läpi kaavaillun vilkkaan tieyhteyden reunassa
tasapainoilun sijaan.

Liikenne kattaa noin viidenneksen Turun
alueen päästöistä. Turun tavoitteena on laskea
liikenteen päästöjä noin puoleen kymmenessä
vuodessa, eikä yksityisautoilun helpottaminen
ja nopeuttaminen ole linjassa tämän
tavoitteen kanssa.

