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Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestön 
kunnallispoliittinen tavoiteohjelma 2008-2012

Kaupunki raiteille!
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VASEMMISTOLIITON PERUSARVOT OVAT 
TASA-ARVO, VAPAUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo. Jokaisella on oltava oikeus hyvään elämään ja aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Suuret tulo- ja varallisuuserot ja omistamiseen perustuva valta ovat ihmisten 
tasa-arvon toteutumisen pahimmat esteet.

Vapaus on ihmisen oikeus ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen. Vasemmis-
tolle vapauteen liittyy aina yhteisöllinen vastuu ja solidaarisuus.

Kestävä kehitys on tulevien sukupolvien elinehto. Vasemmistoliitto edistää kohtuusperiaa-
tetta, jonka mukaan jokaisella on oltava aineellista hyvää riittävästi, mutta kenellekään sitä 
ei kuulu ylettömästi. Kestävyyden vaatimus koskee kaikkea yhteiskunnan ja talouden toimin-
taa.

Kaupunkiohjelma 2008 – 2012
Turku on rakas kotikaupunkimme, josta on monta syytä olla ylpeä: ihmiset ja ilmapiiri, kult-
tuuri ja historia. Täältä löytyy lukematon määrä ilonaiheita. Valitettavasti Turussa on myös 
paljon asioita, jotka pitää tehdä paremmin.  

Kunnallisen politiikan perustana tulee olla yhteisten asioiden yhdessä ajaminen, kaupungin 
kehittäminen hyväksi paikaksi olla ja elää meille kaikille. Turussa asioiden demokraattinen 
valmistelu ja päätöksenteko on ajettu sivuraiteille, eikä tavallisen kaupunkilaisen mielipiteitä 
kuunnella. Meitä ollaan alentamassa kuntalaisista kuluttajiksi ilman osallistumisoikeutta pää-
töksentekoon.

Työttömien ja pienpalkkaisten oikeuksia poljetaan, ja poliittiset päätökset tehdään suljetussa 
pienessä herrakerhossa. Oikeiston, vihreiden ja demarien tekemä ns. hallitussopimus rap-
peutti osaltaan demokraattista päätöstentekoa sitomalla näiden ryhmien yksittäisten valtuu-
tettujen käsiä itsenäisessä päätöksenteossa. Me emme olleet siinä mukana. Myös johtavien 
virkamiesten riitely kulissien takana on osoitus piilevistä ongelmista.  

Turun Vasemmistoliitto haluaa enemmän avoimuutta päätöksentekoon, enemmän poliittista 
keskustelua, enemmän kansalaisten kuuntelua. Meidän mielestämme päätöstentekijöiden 
velvollisuus on taata jokaiselle kaupunkilaiselle sosiaalisesta, kielellisestä, kulttuurisesta ja etni-
sestä taustasta riippumatta tasavertainen ja koko elämän läpi jatkuva mahdollisuus itsensä 
kehittämiseen, opiskeluun, työntekoon ja vaikuttamiseen.  

Me Vasemmistoliitossa haluamme rakentaa Turusta hyvinvointikunnan, joka tuottaa laa-
dukkaita, verovaroin kustannettuja palveluita. Nämä palvelut auttavat ja tukevat kaupungin 
asukkaita arjessa. Kun palvelun tuottaa kaupunki, hyöty jää kaupunkilaisille ja tiedämme, mitä 
saamme.

Vastuullista työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa
Turkulaisten hyvinvoinnin edellytys on hyvä työllisyys. Turun kaupungin on panostettava työl-
lisyyspolitiikkaan, ja sen on tuettava omilla toimenpiteillään uusien työpaikkojen syntymistä. 
Kunnan tehtävänä ei ole antaa vastikkeetonta elinkeinotukea yrityksille. Tehokas työllisyyspo-
litiikka, jolla katkaistaan työttömyys jo ennen kuin se on kestänyt yli puoli vuotta, on samalla 
myös tuloksellista ja vastuullista elinkeinopolitiikkaa.

Turun kaupungin tulee turvata kilpailukykyisten vuokra- ja omistustonttien riittävyys • 
yritystoiminnalle. Liikenneyhteydet ja kunnallistekniikka on pidettävä kunnossa ja kasvavia 
tarpeita vastaavana.

Turun kaupungin on turvattava monipuolinen elinkeinorakenne ja perusteollisuuden • 
tuotantoedellytykset.
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Kaupungin kunnallisia liikelaitoksia ei saa myydä. Kunnan oma palvelulaitos pystyy tuot-• 
tamaan palvelut parhaiten, laadukkaasti, tehokkaasti, ja kaupunkilaisille edullisimmin. 
Yhtiöittäminen vie päätöksentekoa kauemmas kaupunkilaisista.

Turun kaupungin on oltava esimerkillinen työnantaja ja toimittava ennakkoluulottomasti • 
kehittämällä työviihtyvyyttä ja oikeudenmukaista palkkarakennetta. Perusteettomat 
pätkätyösuhteet eivät ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa. 

Kaupungin elinkeinopolitiikkaan kuuluu myös työpaikkojen tarjoaminen vaikeasti • 
työllistyville.

Kaupungin on määriteltävä selkeästi kotouttamisesta vastaava taho ja kannettava vastuu • 
riittävien resurssien kohdentamisesta kotouttamistoimintaan.

Heikoimmista huolehtiva kaupunki
Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaupunkilaisten perusoikeutta. Ihmisistä huolehti-
minen ei saa olla tilanteeseen tarttumista vasta silloin, kun asiat ovat jo pielessä. Toimivat 
peruspalvelut tulevat myös kaupungille edullisemmiksi.  Kaupungin on tunnustettava sosiaali-
nen vastuunsa ja ennaltaehkäistävä syrjäytymistä mm. ennalta ehkäisevällä toimeentulotuella. 
Kaupungin on luotava kattava turvaverkosto kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. 

Perusterveydenhoitoon on panostettava. Sairauden kohdatessa korkeatasoinen sairaanhoito 
tulee olla jokaisen turkulaisen saatavilla varallisuuteen ja äidinkieleen katsomatta. Turun kau-
pungin tulee taata kuntalaisille perustuslainkin edellyttämät riittävät perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon palvelut. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä 
on lisättävä. Hyvät kunnalliset terveyspalvelut merkitsevät kuntalaisille arjen turvaa.

Kokemukset muualta Euroopasta ovat osoittaneet, ettei 
terveyspalveluiden kilpailuttaminen alenna sen kustannuk-
sia, eikä lisää sen tuottavuutta. Kilpailuttamisen vaikutukset 
ovat olleet kielteisiä; terveydenhuollon laatu on heikentynyt 
ja kaikkein pienituloisimmat ovat syrjäytyneet hoidosta. 

Hoitotakuu toteutetaan julkisen terveydenhoidon • 
resursseja lisäämällä: terveyskeskuksen vastaanotolle 
on päästävä kolmessa päivässä, tutkimuksiin kolmessa vii-
kossa ja hoitoon 3-6 kuukauden sisällä. Sosiaali- ja terve-
ydenhuoltoon ei saa enää laatia valheellisia alibudjetteja.

Terveyskeskusmaksu on poistettava, ja kattava toiminta-• 
kykyinen terveyskeskusverkko hyvien liikenneyhteyksien 
varrelle on turvattava. Puhelinpalvelu ei saa jäädä aino-
aksi tavaksi saada yhteyttä terveyskeskukseen.

Vastustamme kaikkia palvelumaksujen korotuksia.• 

Lastenneuvolatoiminta on toteutettava sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukai-• 
sesti. Kouluterveydenhoitajia on lisättävä.

On panostettava ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ja turvattava tarvitseville • 
riittävät päihde- ja mielenterveyspalvelut. Psykiatriset osastot ovat Turussa liian ahtaita 
potilasmäärään nähden.

Vammaisten itsenäistä selviytymistä arjesta on parannettava toimivilla kuljetuspalveluilla, • 
asunnonmuutostöillä ja apuvälineillä. Vaikeavammaisten subjektiivinen oikeus henkilökoh-
taiseen avustajaan on toteutettava.

Turku tarvitsee toimintaohjelman nais- ja perheväkivaltaa ehkäisevään työhön.• 

Vanhenevan väestön hyvinvoinnista on huolehdittava 
Vanhusväestön osuus kasvaa Turussa lähivuosina. Palvelutaloja ja vanhainkoteja on lisättävä, 
ja nykyisiä vanhainkoteja on uudistettava esteettömiksi ja viihtyisiksi. Kaupungin kotipalvelun 
tasoa on kehitettävä niin, että kotona asuvat vanhukset saavat tarvitsemansa avun. Turkuun 
on tehtävä laaja eri elämänalueet sisältävä vanhuspoliittinen ohjelma, jonka avulla otetaan 
vastuu vanhusten elämänhallinnasta. 

Kaikille yli 70-vuotiaille tulee taata oikeus terveys- ja palvelukartoitukseen.• 

Palvelutalojen, vanhainkotien ja kotipalvelun henkilökuntaa on lisättävä vastaamaan • 
laatusuosituksia. Kaupungin kotipalvelun henkilökuntaa on lisättävä siten, että kaikki 
tarvittavat palvelut voi saada samalta luukulta.

Ikäihmisten kotona asumista on tuettava ja omaishoidon tuki taattava kaikille kriteerit • 
täyttäville. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien aikaista hoitoa on tarjottava myös 
kotiin.

Oppimalla kohti tasa-arvoa
Suomi on viime vuosina pärjännyt erittäin hyvin oppimista mittaavissa kansainvälisissä vertai-
luissa, mutta kouluviihtyvyydessä on parantamisen varaa. Suorittaminen on otettu liian kes-
keiseksi osaksi opetusta. Erityisopetuksen tarve on kasvanut Turun kouluissa. Pääsyy näihin 
muutoksiin on liian suuret opetusryhmät.

Kaikille lapsille ja nuorille on oltava tarjolla korkeatasoinen opetus ja tasokas oppimisym-
päristö asuinalueesta, varallisuudesta ja syntyperästä riippumatta. Koulutus on paras takuu 
tasa-arvoon ja menestymiseen elämässä.

Koulu lähellä kotia on perusturvallisuutta.• 

Opetusryhmille on asetettava yläraja. Oppilaiden enimmäismäärä ei saa ylittää 1.-2. • 
luokilla 18 oppilasta, eikä 3.-9. luokilla 20 oppilasta.

Koulukuraattoreita ja psykologeja on oltava kouluissa riittävästi.• 
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Tukiopetusta on lisättävä ja ennalta ehkäistävä näin erityisopetukseen siirtymistä. Erityis-• 
opetusta tulee järjestää tavallisen perusopetuksen lomassa.

Ammattikorkeakoulujen terveyspalveluissa tulee toteuttaa keskitetty malli.• 

Ruotsinkielisen opetuksen järjestämisessä tulee panostaa seudulliseen yhteistyöhön, • 
jotta koko seudun oppilaille voidaan tarjota asianmukaiset puitteet opetuksen laadun 
takaamiseksi.

Monipuolinen päivähoitojärjestelmä lapsiperheiden tukena
Monipuolinen ja joustava päivähoitojärjestelmämme tukee vanhempia haastavassa kasvatus-
tehtävässä. Päivähoitojärjestelmää tulee kehittää yhä avoimemmaksi ja perheitä enemmän 
tukevaksi palvelumuodoksi perhetyötä hyödyntäen. Pienessä ja turvallisessa päivähoitoryh-
mässä lapsi saa sosiaalisia taitoja elämään. Toimiva ja joustava päivähoitojärjestelmä helpottaa 
vanhempien siirtymistä työelämään. Vuorotyöläisten lasten on saatava hoitopalvelut kaikkien 
työvuorojen aikana.

Päiväkoti lähellä kotia on perusturvallisuutta. • 

Kotona lastaan hoitaville on oltava mahdollisuus osallistua päiväkotien erikseen sovittaviin • 
toimintoihin.

Perhepäivähoitoa on kehitettävä ja tehtävä pienryhmää tarvitseville lapsille siitä todelli-• 
nen vaihtoehto.

Turun on otettava käyttöön kuntalisä kotihoidontuen yhteydessä.• 

Nuoret turkulaiset
Nuoret tarvitsevat kehittyäkseen turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön. Vapaa-aikaa tulee 
voida viettää turvallisesti ja virikkeellisesti nuorison omilla ehdoilla lähellä kotia nuorisoti-
loissa. Kaupungin on vaikutettava siihen, että nuorilla on riittävästi koulutus- ja harjoittelu-
työpaikkoja. Ketään nuorta ei saa päästää syrjäytymään.  

Jokaiselle nuorelle on tarjottava maksuton mahdollisuus ohjattuun vapaa-aikaan ja • 
harrastustoimintaan.

Nuorisotalojen toimintaa on kehitettävä nuorten tarpeiden mukaisesti.• 

Kunnallisen nuorisotyön on oltava nuorisolain mukaista.• 

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan tulee olla kattavaa ja virikkeellistä. Kouluissa • 
toimivat yhteistyökumppanit on valittava huolella, jottei toiminta sisältäisi yksipuolista 
ideologiaa tai rasismia.

Liikunnasta terveyttä ja elämäniloa
Turku tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia kaupunkilaisille liikkumiseen. Kaupunkilaiset voi-
vat samoilla Aurajoen rantamilla, meloa ja uida luonnonvesissä, pyöräillä Ruissalossa tai ret-
keillä Pomponrahkan suomaisemassa, lenkkeillä pururadoilla, pelata jalkapalloa Kupittaalla ja 
talvisin luistella jäädytetyillä kentillä. Liikunta tuo elämäniloa, terveyttä ja jaksamista arjessa.  

Lasten, nuorten ja vanhusten maksuttomia liikuntapalveluita on lisättävä.• 

Seurojen liikuntatilavuokrissa on noudatettava kohtuullisuutta.• 

Ammattimaisen kilpaurheilun tukeminen ei kuulu kunnan tehtäviin.• 

Kaupungin kunto- ja retkeilyreitistöjä tulee edelleen kehittää. Virkistys- ja ulkoilualueista • 
tiedottamista on tehostettava.

Aurajoen ja ainutlaatuisen Ruissalon saaren käyttöä ulkoilu- ja virkistyskäyttöön on kehi-• 
tettävä. Kaupungin ulkoilusaaret Vepsä, Maisaari ja Pähkinäinen on säilytettävä kaupungin 
omistuksessa. Luonnossa liikkumisen ja leiriytymisen tulee olla maksutonta kaupungin 
mailla.

Kulttuuri osaksi elämää
Turku valmistautuu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011. Haluamme varmistaa, että kulttuuri-
pääkaupungista ei tule pelkkä eliitin leikkikenttä. Kaupungin on huolehdittava monipuolisesta 
kulttuurityöstä myös ruohonjuuritasolla. Kulttuuripääkaupunkivuosi tuo kaivattua lisäpanos-
tusta kulttuurin saralla, mutta panostusta ei tule kohdentaa yksittäisiin jättihankkeisiin, vaan 
jatkuvuuden ja pysyvyyden tavoittelemiseen.
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Maahanmuuttajat ovat voimavara kaupungillemme. Heidän hyvinvoinnistaan, kotouttamises-
taan ja suomen kielen oppimisestaan on huolehdittava. Kulttuuri on toimiva väline suvaitse-
vaisuuden edistämisessä. 

Turun kaupungin on sijoitettava uudis- ja korjausrakentamisessa prosentin arvoinen • 
summa hankkeen kokonaisbudjetista taiteeseen yhdessä asukkaiden ja taiteen tekijöiden 
kanssa.

Tärkeintä ei ole saada uusia ja hienoja kulttuuritiloja. Emme tarvitse uutta musiikkitaloa, • 
vaan mahdollisimman hyvät kulttuuripalvelut kaikille kuntalaisille.

Kaupungin on huolehdittava siitä, että kulttuuriryhmille ja yksittäisille kulttuurin tekijöille • 
on riittävästi tarjolla kohtuuhintaisia työ- ja esiintymistiloja.

Kaupungin on säilytettävä kattava kirjastoverkko ja kehitettävä lähikirjastoja  monipuoli-• 
sina kulttuurikeskuksina.

Kulttuurikeskus on säilytettävä itsenäisenä ja elävänä yksikkönä, eikä siihen kuuluvia • 
rakennuksia saa myydä.

Elävä kaupunkikeskusta – toimiva joukkoliikenne 
– ei toriparkkia
Turun kaupunkikeskustaa tulee kehittää ihmisten, kulttuurin ja vapaan julkisen tilan näkö-
kulmasta. Toriparkkihanke on jarruttanut keskustan kestävää kehittämistä. Meidän mieles-
tämme hanke tulee hylätä. Sen sijaan Turun kauppatoria tulee uudistaa hillitysti siten, että se 
muodostaa todellisen kaupungin keskipisteen. Näin torin kulttuurihistorialliset arvot voidaan 
säilyttää eikä torikauppaa vaaranneta.

Kaupunkialueella on lisättävä kävelykatuja ja pyöräteitä. Henkilöautoliikennettä on rajoitet-
tava keskustan alueella. Kaupunkikeskusta on oltava saavutettavissa toimivalla joukkoliiken-
teellä.

Joukkoliikenne on tehtävä houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi liikkumismuodoksi • 
lisäämällä työsuhdematkalippujen käyttöä sekä alentamalla lippujen hintoja tuntuvasti. 
Nykyistä pidempää vaihto-oikeutta kertalipuilla matkustettaessa tulisi myös harkita.

Ilmaista matkustusoikeutta tulisi laajentaa koskemaan lastenvaunujen kanssa matkustavien • 
lisäksi myös rollaattorin avulla liikkuvia. Maksuttomuutta voitaisiin tulevaisuudessa kokeilla 
myös laajemmille ryhmille esimerkiksi ruuhka-aikoina tai erityisinä kampanjapäivinä.

Joukkoliikenne on tehtävä sujuvammaksi ja nopeammaksi perustamalla nopeita ja hyvin • 
palvelevia ns. runkolinjoja joukkoliikennekaistoineen. Myös muun reitistön palvelevuutta 
on parannettava riittävän tiheillä aikatauluilla ja käyttäjien tarpeiden mukaisilla linjoilla.

Seudullisen pikaraitiotien toteuttaminen on välttämätöntä, samoin raideliikenteen palaut-• 
taminen kaupunkiin.

Kaupungin on vahvistettava omaa liikennelaitostaan. Siten ehkäistään yksityisten bus-• 
siyhtiöiden ylihinnoittelu, ja hallitaan muita kilpailutuksen aiheuttamia ongelmia, kuten 
kuljettajien työehtojen polkemista.

Viihtyisä ja esteetön ympäristö kaupunkisuunnittelulla
Turun on tavoiteltava matalaenergiayhdyskuntaa yhdyskuntarakenteen oikealla suunnitte-
lulla. Uusien asuinalueiden rakentamisessa ja olemassa olevien rakennusten remontoinnissa 
tulee edistää ekotehokkaita ratkaisuja. On pyrittävä tiiviiseen, mutta viihtyisään yhdyskunta-
rakenteeseen. Palveluiden hajautuminen pitkien matkojen päähän tulee estää.

Vanhoja asuinalueita tulee kehittää niiden omaleimaiset piirteet säilyttäen.• 

Turun kulttuurihistoriaa on vaalittava säilyttämällä arvorakennukset kuten vanhat • 
puutalot.

Rakentamisessa on jätettävä • 
riittävästi tilaa virkistysalueille 
ja puistoille.

On toteutettava Turun kansal-• 
linen kaupunkipuistohanke.

Kaupungin viheralueita kehi-• 
tetään ja hoidetaan. Puistoihin 
ei tule rakentaa taloja eikä 
parkkipaikkoja.

Kaupunkisuunnittelussa • 
esteettömyyden tulee olla 
ohjaava tekijä.

Kevyenliikenteen verkostoon • 
on panostettava.

Pennisilta pilaa kansallisen • 
kulttuurimaiseman ja on muu-
tenkin täysin tarpeeton.

Koti kaupungissa – ei vuokratalojen myynnille 
Turun rikkaus on monipuolinen asuntorakenne. Riittävä vuokra-asuntokanta on välttämätön 
väline myös työpaikkojen saamisessa kaupunkiin. Turun kaupungin omistamat vuokra-asunnot 
tulee pitää kaupungin omistuksessa ja hyvässä kunnossa. Vuokrat ja muut asumiskustannuk-
set on pidettävä kohtuullisina. Asukasdemokratiaa on kehitettävä toimivampaan suuntaan.  

Kaavoituksen avulla on huolehdittava siitä, että kaupungilla on riittävästi maata monipuo-• 
liselle asuntotuotannolle, palveluille ja virkistyskäyttöön.
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Kaupungin on tarvittaessa omilla toimillaan lisättävä vuokra-asuntotuotantoa, jotta elin-• 
keinopoliittiset ja sosiaaliset asumistarpeet voidaan taata kohtuullisin asumiskustannuksin.

Vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vanhuksille on oltava riittävästi tukiasuntoja.• 

Asuinalueiden tulee olla asukasrakenteeltaan monipuolisia.• 

Palveluiden saatavuus asuinalueilla on turvattava.• 

Turun ekologinen jalanjälki pienemmäksi
Turun on kannettava vastuunsa monipuolisen luonnon säilymisestä. Aurajoki on pidettävä 
puhtaana ja Itämerta on suojeltava. Turun on otettava oma vastuunsa ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Kestävän kehityksen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ympäristökuntien 
kanssa. Tässä asiassa on Turun peruskuntana oltava aktiivinen. 

Kaupungin on laadittava toimenpideohjelma jätteensynnyn vähentämiseksi. Uuden jät-• 
teenpolttolaitoksen tulee olla muunneltavissa muilla polttoaineilla toimivaksi, kun jätteen 
määrä vähenee.

Jäteneuvonnan on oltava oleellinen osa jätehuoltoa.• 

Turun kaupungin on taattava riittävä ja monipuolinen kierrätysjärjestelmä.• 

Jätepolitiikasta päättämisen on pysyttävä kaupunginvaltuustotasolla, eikä valtaa saa siirtää • 
jäteyhtiöille.

Kaupungin on selvitettävä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuudet.• 

Turusta on tehtävä reilun kaupan kaupunki.• 

Lähiruuan käyttöä on lisättävä.• 

Seutuyhteistyö, kuntarakenne ja lähidemokratia
Turun seudun elinvoiman ja kuntien asukkaiden yhteisten etujen ajamiseksi on pystyttävä 
löytämään nykytilannetta parantavia ratkaisuja kuntien yhteistyössä. Kuntarakennetta tulee 
tarvittaessa kyetä muuttamaan ahtaasta nurkkakuntaisuudesta luopumalla. Samalla on luo-
tava korvaavia ja uusia lähidemokratiamalleja päätöksenteon etääntymisen ja virkamiesvallan 
lisääntymisen estämiseksi.
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VASEMMISTOLIITON 
TURUN KUNNALLISJÄRJESTÖ
Toimisto: Hakakatu 12, 20540 Turku
puh. (02) 237 9170 ja fax (02) 237 9190

Kunnallissihteeri Pekka Heikkilä
gsm 0400 826 747
pekka.heikkila@nic.fi

www.turunvasemmistoliitto.fi

Taitto ja valokuvat: Karoli Holmberg
Logo: Keijo Viljakainen
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