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Sosiaali- ja terveys-
politiikalla luokkaerojen 
kimppuun
TERVEYS ON LUOKKAKYSYMYS. 
Suomessa sosioekonomiset erot 
terveydessä ja kuolleisuudes-
sa ovat edelleen suuret. Terveys 
on myös tasa-arvokysymys. So-
sioekonomiset erot terveydessä 
korostuvat miehillä. Suomessa 
köyhä mies kuolee 10 vuotta ai-
kaisemmin kuin rikas mies. Köy-
hyys, lapsuuden ja nuoruuden 
puutteelliset olosuhteet, huonot 
työolot ja työttömyys sekä epä-
terveelliset elintavat kasautuvat 
alempiin sosiaaliryhmiin ja näky-
vät lopulta terveyseroina, heiken-
tyneenä työ- ja toimintakykynä, 
syrjäytymisenä sekä ennenaikai-
sena kuolleisuutena. Yhteensä 
Suomessa menetetään 175  000 
elinvuotta joka vuosi estettävis-
sä oleviin syihin. Näitä syitä ovat 
mm. päihdekuolemat, itsemur-
hat, tapaturmat sekä sydän- ja 
verisuonitaudit. Sosioekonomiset 
erot terveydessä eivät ole väis-

tämättömiä, vaan niitä voidaan 
ehkäistä paremmalla sosiaali- ja 
terveyspolitiikalla. Terveyserot 
ovat epäoikeudenmukaisia ja ero-
jen kaventaminen onkin keskeis-
tä kansalaisten yhdenvertaisuu-
den turvaamiseksi.
LAINSÄÄTÄJIEN, eli eduskunnan, 
velvollisuutena on tehdä kattavat 
selvitykset jokaisen päätöksen 
vaikutuksista eri väestöryhmien 
terveyteen. On tehtävä näkyväksi 
poliittisten päätösten vaikutuk-
set väestön hyvinvointiin ja ol-
la tekemättä sellaisia päätöksiä, 
jotka lisäävät eriarvoisuutta ja 
pitävät yllä terveyseroja. Hyvin-
vointivaltiossa jokaisella on olta-
va oikeus luottaa yhteiskunnan 
apuun. Terveydenhuoltoon pääsy 
hoitotakuun puitteissa on var-
mistettava. Sosiaalipalveluita on 
oltava riittävästi vastaamaan tar-
peeseen. Sairastamisen ja ennal-
taehkäisevien palveluiden käytön 

kustannukset eivät saa nousta 
kohtuuttomiksi yksilölle. Paljon 
palveluita tarvitsevien sairasta-
misen kustannuksia tulee hillitä 
yhdistämällä maksukattoja. Köy-
hyyttä ei pidä lisätä sosiaalitur-
vaa leikkaamalla. Yhteiskunnan 
on kannettava vastuu syrjäyty-
misvaarassa olevista lapsista ja 
nuorista. Syrjäytymisen polkua 
on voitava kulkea molempiin 
suuntiin ja jokaiselle yksilölle 

tulisi mahdollistaa oman tervey-
tensä, toimintakykynsä ja hyvin-
vointinsa vaaliminen sosioekono-
misesta taustasta riippumatta.
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Terveys on myös 
tasa-arvokysymys.

Eläkeläis- ja hoiva-
köyhyyttä vähennettävä
SUOMI on vauras ja vakaa maa. 
Täällä ei kenenkään pitäisi joutua 
kokemaan olevansa vanki omas-
sa kodissaan. Täällä ei kenen-
kään  pitäisi joutua valitsemaan 
ruuan tai lääkkeiden välillä. Silti 
tämä on todellisuutta liian mo-

nelle ikäihmiselle tällä hetkellä. 
 
VASEMMISTOLIITON politiikan 
ja arvomaailman keskiössä on 
aina ollut ja tulee aina olemaan 
jokaisen ihmisen jakamaton ih-
misarvo ja pyrkimys lisätä

yhteiskunnallista oikeudenmu-
kaisuutta ja tasa-arvoa. Tämä 
lähtökohta näkyy myös työssäm-
me köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämiseksi. Kuluneella vaa-
likaudella on korotettu pienimpiä 
lapsiperhe-etuuksia ja  toteutet-
tu maksuttomien harrastusten 
Suomen malli sekä toisen asteen 
opintojen maksuttomuus. Ikäih-
misten ja paljon sairastavien köy-
hyyttä on vähennetty sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmak-
suja alentamalla sekä takuu- ja 
kansaneläkkeiden tasokorotuk-
silla ja täysimääräisillä indeksi-
korotuksilla. Takuueläkkeen taso 
on esimerkiksi noussut 130 euroa 
tämän hallituskauden aikana. 
 
MUTTA TÄTÄ TYÖTÄ on jatketta-
va, sillä liian moni elää edelleen 
syvässä niukkuudessa, ja varsin-
kin sairastamisen kulut lisäävät 
monien köyhyyttä.   On myös 
muita köyhyyden muotoja, joihin 
meidän pitää puuttua. Hoivaköy-
hyydellä viitataan tilanteeseen, 
jossa ihmisen hoivan tarpeet 
eivät täyty. Vanhuspalveluihin 
tehdyt säästöt ja pyrkimykset te-
hostaa palveluita ovat johtaneet 
tilanteeseen, jossa hoitoon pääsy 
on vaikeutunut. Esimerkiksi ym-
pärivuorokautisen hoidon saata-
vuus on yli 75-vuotiaiden osalta 

Suomessa laskenut 29% kahdessa 
vuosikymmenessä. Laskua on ta-
pahtunut myös kotihoidon osalta 
sekä kaikkein vanhimmissa ikä-
ryhmissä, jossa palvelutarvetta 
aina on. 
 
VASEMMISTOLIITON yksi kärkita-
voitteita ensi kaudella on eläke-
läis- ja hoivaköyhyyden vähentä-
minen. Työtä pienimpien eläkkei-
den korottamiseksi pitää jatkaa, 
ja työeläkejärjestelmää pitää uu-
distaa niin, että työeläkkeisiin 
tehdään myös euromääräisiä ko-
rotuksia. Sairastamisen kulujen 
alentamiseksi pitää siirtyä yhteen 
yhtenäistettyyn maksukattoon.
 
HOIVAKÖYHYYDEN MÄÄRÄSTÄ 
pitää alkaa kerätä tietoa valta-
kunnallisesti. Ympärivuorokau-
tisen hoivan määrän lisäämises-
tä pitää tehdä valtakunnallinen 
linjaus samalla, kun parannetaan 
myös kotiin vietäviä palveluita 
ja työntekijöiden työskentelyolo-
suhteita kotihoidossa. 
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Suomi on vauras 
ja vakaa maa. 

Täällä ei 
kenenkään pitäisi 
joutua kokemaan 

olevansa vanki 
omassa 

kodissaan.
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Vaaleissa jokainen puolue 
vakuuttaa olevansa paras 
johtamaan maata. Mutta 
vaalipuheet ovat ilmaa, 

politiikassa teot ratkaisevat.
KULUNEELLA HALLITUSKAUDELLA 
tekoja on nähty: Vuosikymme-
niä veivattu sote-uudistus saatiin 
maaliin, lähes jokaiselle perus-
koulunsa päättäneelle nuorelle 
taattiin jatko-opintopaikka, toi-
sen asteen koulutuksesta tehtiin 
maksutonta, pienimpiä eläkkeitä 
ja etuuksia korotettiin ja työlli-
syysaste nostettiin ennätystasolle 
– työllisiä on 100  000 enemmän 
kuin hallituskauden alussa. Uudis-

tuksia ei pysäyttänyt edes globaa-
li pandemia tai sota Euroopassa. 
Näitä (ja muita) saavutuksia ei oli-
si saatu aikaan ilman Vasemmisto-
liittoa tai vasemmistoliittolaisten 
ministerien ja kansanedustajien 
voimakasta työpanosta.
MERKITTÄVIN yksittäinen teki-
jä Suomen hyvälle tilanteelle on 
finanssipolitiikan reivaaminen 
tuhoisasta talouskurista vasta-
sykliseen, elvyttävään suhdanne-
politiikkaan. Taantuma torjuttiin 
tukemalla ihmisten toimeentuloa, 
hyvinvointia ja ostovoimaa.
PÄÄOPPOSITIOPUOLUE Kokoomus 
tavoittelee talouskurin palaut-

tamista. Kokoomuksen linjasta 
saimme esimakua edellisen Pers-
KeKo-hallituksen aikana; orastava 
talouskasvu niistettiin jättileik-
kauksilla palveluihin ja etuuksiin, 
tuloksena yhdeksän kymmenestä 
suomalaisesta köyhtyi.
TÄSTÄ VAALEISSA on kyse: jatke-
taanko hyvinvointivaltion jälleen-
rakennusta, vai aletaanko sitä mu-
rentamaan.
SANAT OVAT ILMAA, teot ovat gra-
niittia. Äänestämällä Vasemmis-
toliittoa saat todistetusti tekoja 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
puolesta.

Teot puhuvat puolestaan

1/2023

SEGREGAATIO ei luo itseään. Eikä 
se myöskään ole pysäyttämätön 
luonnonvoima. Segregaatio on 
syntynyt suunniteltujen ja toteu-
tettujen poliittisten päätösten ta-
kia. Lisäksi sitä suojelevat ihmiset, 
jotka hyötyvät siitä ja ne, joilla on 
poliittista valtaa ylläpitää sitä. 
SILTI JOIDENKIN MIELESTÄ vuon-
na 2023 ei pitäisi puhua alueiden 
segregaatiosta, koska sellaista 
ei kuulemma ole enää olemassa. 
Ei ainakaan Suomessa. Ihmiset, 
jotka kieltävät rasismin ja segre-
gaation olemassaolon ovat juuri 
niitä, jotka näkevät yhteiskunnan 
omasta kuplastaan käsin. Heidän 
mielestään rasismista puhuminen 
on vastakkainasettelua. Tällainen 
ajattelutapa kuitenkin ylläpitää 
valkoista ylivaltaa ja syventää se-
gregaatiota. 
TURUSSA segregaatio näkyy kiis-
tattomasti asuinalueiden välil-
lä, minkä viimeisimpänä meille 
osoitti Ylen koulukone. Alueiden 

muuttovirroissa on selkeitä eroja, 
ja lähiöiden julkisia palveluita on 
systemaattisesti ajettu alas. On-
kin ilmeistä, että tietyt tahot ha-
luavat suunnitella asumismallin, 
joka perustuu rasistiseen ja kapi-
talistiseen ideologiaan siitä, että 
ei-valkoiset ja vähävaraiset val-
koiset pyritään pitämään samoilla 
tietyillä alueilla, jonne hyvätuloi-
set ei edes harkitse muuttamista. 
KYSYMYS KUULUUKIN, millä ta-
valla aiomme purkaa segregaa-
tiota ja panostaa niihin alueisiin, 
jotka tarvitsevat enemmän re-
sursseja. 
HAASTE kuulostaa monimutkai-
selta, mutta on käytännössä mah-
dollista ratkaista. 
LÄHIÖITÄ, kuten Varissuota, kut-
sutaan vaarallisiksi ja kelvotto-
miksi asuinalueiksi, ja niiden mai-
ne on tahrattu. Itse olen asunut 
Varissuolla vuodesta 2008 ja pidän 
aluetta turvallisena ja kauniina 
asumispaikkana. Alueella on pal-

jon luontoa ja alueen moninaisuus 
on rikkaus, jota pitää arvostaa. 
Viime vuonna alueen terveysase-
ma kuitenkin suljettiin ja siirret-
tiin muualle. 
POLIITTISILLA PÄÄTÖKSILLÄ pys-
tyy vaikuttamaan alueiden ar-
voon. Esimerkiksi investoinnit 
infrastruktuuriin, julkisiin ja va-
paa-ajan palveluihin vaikuttavat 
suoraan sekä alueen arvoon että 
alueella asuvien ihmisten hyvin-
vointiin. On sanomattakin selvää, 
että toimivien liikuntapaikkojen ja 
terveydenhuoltopalveluiden pois-
taminen alueilta vaikuttaa ajan 
myötä negatiivisesti lasten, nuor-

ten ja aikuisten hyvinvointiin.
MEILLÄ ON TIETOA siitä, miten 
voimme purkaa alueiden segregaa-
tiota. Valitettavasti inhimillinen 
ja ihmislähtöinen tahto toimia se-
gregaatiota vastaan puuttuu pää-
töksenteosta. Siksi tarvitsemme 
päättäjiksi inhimillisiä henkilöitä 
ja heille antirasistista koulutusta. 
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Investoinnit julkisiin ja vapaa-ajan palveluihin 
vaikuttavat sekä alueen arvoon että alueella 
asuvien ihmisten hyvinvointiin.

KUVA:
KRISTINE
HAUKELI

Inhimillisemmällä politiikalla kohti 
parempaa mielenterveyttä

MIELENTERVEYTEEN LIITTYVIEN 
häiriöiden kustannukset Suomel-
le ovat vuositasolla yli 11 miljar-
dia euroa. Vaikutukset osuvat 
niin työelämään kuin opiskeli-
joihimme, mutta myös lapsiin ja 
nuoriin. Tällä kaikella on hyvin-
vointia laajasti murentava vaiku-
tus. 

ON TURVALLISTA SANOA, että 
mielenterveys indikoi vahvasti 
sitä, että miten me yhteiskun-
tana voimme. Mielenterveyden 

haasteet kumpuavat hyvin mo-
ninaisista syistä. Niiden tunnis-
taminen antaa mahdollisuuden 
ennalta ehkäisylle ja oikeiden 
palveluiden kehittämiselle. 

MIELENTERVEYSPALVELUT eivät 
ole pysyneet kasvaneen palve-
lutarpeen mukana. Erityises-
ti ennaltaehkäisevien matalan 
kynnyksen palveluiden puute 
kasvattaa painetta raskaampia 
palveluita kohtaan. Mielenter-
veysongelmat myös periytyvät 

helposti, joten monialaisiin per-
hepalveluihin sekä opiskelija- ja 
oppilashuoltoon panostaminen 
on tärkeää lasten ja nuorten kan-
nalta. Suomalainen päihdepoli-
tiikka taas vaatii osakseen inhi-
millisyyttä, ei ikäviä asenteita.

PALVELUIDEN OHELLA meidän on 
entistä enemmän tarkasteltava 
niitä yhteiskunnan rakenteita, 
jotka paineistavat lapsia ja nuo-
ria tai tekevät työelämästä liian 
kuluttavan. Esimerkiksi lasten ja 
nuorten oikeutta haahuiluun, it-
sensä etsimiseen tai epäonnistu-
misiin ei pidä kaventaa, vaan kas-
vattaa. Samalla työhyvinvoinnin 
kehittämisestä on tultava entistä 
tärkeämpi osa työelämää. Elämän 
ei pidä olla kenellekään jatkuva 
kilpailu.

YHTEISKUNNAN PAHOINVOINNIN 
ja syrjäytymisen painavin juu-
risyy on köyhyys - eriarvoisuus. 
Toimeentuloon liittyvät ongel-
mat ovat valtava kuormittaja ja 

ahdingon syventäjä. Lapsiperhei-
den, opiskelijoiden ja eläkeläis-
ten köyhyys saa seurakseen yhä 
enenevissä määrin palkkatyö-
köyhyyttä. Siinä missä sosiaali-
turvaan liittyvä riittämättömyys 
on korjattava, on tulevaisuuden 
Suomessa tultava aidosti toimeen 
työtä tekemällä.

TULEVAT EDUSKUNTAVAALIT ovat 
tässä mielessä myös vahvasti 
mielenterveysvaalit. Köyhyyttä 
syventävän ja elintärkeitä palve-
luita heikentävän leikkauspolitii-
kan seuraukset olisivat epäinhi-
milliset ja sen vaikutukset ulot-
tuisivat kauas tulevaisuuteen - yli 
sukupolvien. Siihen meillä ei yh-
teiskuntana ole varaa.

Timo Furuholm
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sosiaalitieteiden opiskelija, 
alue- ja kaupunginvaltuutettu 

Yhteiskunnan pahoinvoinnin ja 
syrjäytymisen painavin juurisyy 

on köyhyys

Segregaation purkaminen ei vaadi taika-
sauvaa, vaan rohkeutta ja inhimillisyyttä

Niin kuin tapana on, 
jokainen ehdokkaita 
asettava ryhmittymä 
asettaa myös tavoit-

teita vaaleihin. Varsinais-Suo-
men Vasemmistoliitto tavoit-
telee näissä vaaleissa kolmea 
kansanedustajaa. Toivottavasti 
sinä olet mukana saattamassa 
tavoitettamme toteen, ja muis-
tat äänestää. Tämän lehden si-
vuilta löydät varmasti itsellesi 
sopivan ehdokkaan.
Tärkeämpää kuin määrälliset ta-
voitteet ovat kuitenkin ne asiat 
ja teemat, joiden eteen olemme 
valmiita tekemään töitä. Asioita 
ja teemoja on monia, mutta tässä 
kirjoituksessa haluamme nostaa 
esille kaksi koko Varsinais-Suo-
men kannalta ehkä keskeisintä.

Ympäristöystävällisiin ja jous-
taviin liikenneyhteyksiin pa-
nostettava 
Tärkeimmät liikennehankkeet 
Varsinais-Suomessa keskittyvät 
tulevalla vaalikaudella raidelii-
kenteen kehittämiseen, pyöräilyn 
ja jalankulun edistämiseen se-

kä E-18 Turun kehätien 
hankkeen loppuunsaat-
tamiseen. Nämä hankkeet 
ovat kaikki ensiarvoisen 
tärkeitä koko maakunnan 
vetovoiman, elinvoimai-
suuden, ilmastotavoit-
teiden ja liikenteen suju-
vuuden kannalta.
Lähijunaliikenteen to-
teuttaminen on joukko-
liikenteen sujuvuuden ja houkut-
televuuden kannalta keskeistä. 
Panostaminen kevyenliikenteen 
väyliin tukee liikenteen kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämistä 
ja kansanterveyden parantamista. 
Turun kehätien Naantali – Raisio 
välin parantaminen puolestaan li-
sää liikenneturvallisuutta ja jous-
tavuutta. 

Saaristomeren aika on nyt
Saaristomerestä ja sen tilasta on 
puhuttu jo kauan. Saaristomeri on 
Suomen rannikon huonokuntoi-
sin merialue. Tämä on tiedetty jo 
pitkään, mutta tahto tehdä asialle 
jotakin on puuttunut. Saaristo-
meren ravinnekuormitusta onkin 

saatava edelleen vähentymään.   
Tällä hallituskaudella käynnistet-
ty Saaristomeri-ohjelma on kirjat-
tava tulevaan hallitusohjelmaan ja 
sen rahoitus on turvattava valtion 
budjetista. 
Harkitusti suunniteltu rakenta-
minen ja suojeleminen edistävät 
ympäristön, talouden ja yhteisön 
kannalta kestävää kehitystä ja 
saariston elinvoimaa. Meillä ei ole 
varaa menettää osaa kauneinta 
Suomea.

Vasemmistoliiton Varsinais-
Suomen piiri, Tomi Nieminen 
(puheenjohtaja), Tero Lindholm 
(1. varapuheenjohtaja), Jenni 
Kauppinen (2. varapuheenjohtaja)

Yhdessä kohti vaalivoittoa 
- äänestetään reilumpi huominen 
kaikille, ei harvoille!

KUVA: 
KAISA 

VALLAVUORI KUVA: ANTTI YRJÖNEN
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Ammattiliittojen 
itsenäinen kanneoikeus 
antaisi parempaa 
turvaa työntekijöille

ITSENÄINEN KANNEOIKEUS an-
taisi liitoille mahdollisuuden 
ajaa jäsentensä asioita oikeusas-
teissa ilman työntekijän erillistä 
lupaa. Tällä hetkellä työntekijän 
on oltava edustettuna omalla ni-
mellään ja kasvoillaan. Monelle - 
varsinkin ulkomaalaiselle - tämä 
voi olla kynnyskysymys, koska 
kokemukset oikeuslaitosten puo-
lueettomuudesta ja kyvystä suo-
jella asianosaisia saattavat olla 
hyvinkin kirjavat. Lisäksi monel-
la saattaa olla pelko työnsaannin 
vaikeutumisesta niin Suomessa, 
kuin kotimaassaankin. Ulkomai-
sen työvoiman rekrytoinnissa on 
saatettu ottaa käyttöön ihmis-
kauppaa muistuttavia keinoja, 

kuten passien ja muiden matkus-
tusasiakirjojen takavarikoimis-
ta. Lisäksi työtekijät saattavat 
olla asumisensa suhteen täysin 
riippuvaisia työnantajan heille 
järjestämästä majoituksesta Suo-
messa.
PELKO tulevienkin työpaikkojen 
vaarantumisesta ei kokemukseni 
mukaan rajoitu ainoastaan ulko-
maalaisiin, vaan myös suomalai-
set työntekijät voivat olla hyvin-
kin varovaisia asiansa viemisestä 
oikeuteen. Me olemme pieni maa, 
missä piirit ovat pienet ja sana 
kulkee hyvinkin nopeasti. Ku-
kaan ei halua vaikean työntekijän 
leimaa itselleen. On harhakuvi-
telmaa ja turhaa naiiviutta ajatel-

la, etteivät työnantajat vaihtaisi 
tietoja työntekijöistä. Erityises-
ti liittojen toiminnassa mukana 
olleita työntekijöitä tarkkaillan 
varmasti. Omista asioistaan ak-
tiivisesti kiinnostuneet ja niitä 
oikeutetusti puolustavat saatta-
vat aiheuttaa riittävästi aalto-
ja, jotta nimi ja naama on pian 
tunnettu muuallakin, kuin oman 
työpaikan kahvihuoneessa.
AMMATTILIITTOJEN tehtävänä 
on turvata työsopimuksissa sen 
heikommalla olevan osapuolen 
oikeusturva, erityisesti niissä ta-
pauksissa missä tarvitaan oike-
usapua. Vaikka liittojen toimin-

nassa olevat luottamushenkilöt ja 
toimitsijat ovat ammattitaitoisia 
edunvalvojia ei heidänkään voi-
mavaransa välttämättä riitä, jos 
työnantajan verikoirajuristien 
pelote on liian voimakas. Tämän 
vuoksi tarvitaan itsenäinen kan-
neoikeus ammattiliitoille.

Matti Ervast
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Martti Ervasti 
Eduskuntavaaliehdokas, 

Pääluottamusmies, levyseppä
43 v, Turku

Ammattiliittojen tehtävänä on 
turvata työsopimuksissa sen 
heikommalla olevan osapuolen 
oikeusturva, erityisesti oikeusapu.

TYÖELÄMÄ on muuttanut muo-
toaan vuosikymmenien ja -sa-
tojen aikana monin eri tavoin: 
työntekovälineet, työtavat ja työ-
aika muutama mainitakseni.

TÄLLÄKIN HETKELLÄ työelämä 
elää eräänlaista murros- ja siirty-
mävaihetta suurten sukupolvien 
eläköityessä sekä samalla auto-
matiikan ja robotiikan lisäänty-
essä työpaikoilla.

NIIN NYKYHETKESSÄ KUIN tule-
vaisuudessa meidän tulee pystyä 
vastaamaan paremmin muuttu-
van työelämän tarpeisiin resur-
soimalla riittävästi koulutukseen.
Koulutusten sisältöä tulee kehit-
tää yhdessä työnantajien kans-
sa, jotta vastaamme paremmin 
muuttuvan työelämän tarpeisiin 
kouluttautumisvaiheessa.

EMME SAA myöskään unohtaa 
työntekijöiden oikeuksia. Vuonna 
2020 laajemmin etätyöskentelyyn 
siirtyminen nopealla aikataululla 
toi ilmi puutteita työntekijöiden 
oikeuksissa ja vakuutusturvassa.

Meidän on tärkeää säilyttää kol-
lektiivinen sopimusjärjestelmä, 
jonka kautta sopimista tehdään 
ja edistetään. Samoin on tärkeää 
puolustaa luottamusmiesjärjes-
telmää ja vahvistaa sen asemaa 
lainsäädännössä.

MUUTTUVASSA TYÖELÄMÄSSÄ 
meidän tulee kehittää ja kokeilla 
uusia vaihtoehtoja, joilla pystym-

me vastaamaan kulloinkin vaadit-
taviin tarpeisiin. Voisimme kokeil-
la kuuden tunnin työpäiviä, millä 
vastattaisiin työntekijöiden kasva-
neeseen hyvinvointitarpeeseen.

OLEN VALMIS puolustamaan työn-
tekijöiden asemaa. Teen omalta 
osaltani työtä paremman suoma-
laisen työelämän ja työlainsää-
dännön puolesta.

Jarno Silvonen
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Jarno Silvonen

Eduskuntavaaliehdokas,
Moniosaaja (Lääketeollisuus)

32 v, Kaarina

Työelämä elää 
murros- ja 
siirtymävaihetta 
suurten 
sukupolvien 
eläköityessä 
sekä samalla 
automatiikan ja 
robotiikan 
lisääntyessä 
työpaikoilla.

KUVITTELE Varsinais-Suomi, jos-
sa pääsee töihin, sairaalaan ja 
harrastuksiin lähijunalla. Varsi-
nais-Suomi, jossa hyvinvointi-
alueen palveluverkko on suunni-
teltu toimimaan saumatta alueen 
julkisen liikenteen verkon kanssa. 
Kuvittele Turun päärautatiease-
ma tai Turun Kupittaan työssä-
käyntialue, johon pääsee lähiju-
nalla ilman, että täytyy murehtia 
maakunnan keskuskaupungin 
parkkikaaoksesta. Varsinais-Suo-
mi, jossa nuori pääsee lukioon 
tai ammattikoulutukseen ilman 
omaa autoa.
MAHDOLLISIMMAN KATTAVA ja 
kohtuuhintainen julkinen liiken-
ne on kestävin tapa liikkua tu-
levaisuudessa. Bensan hintojen 
noustessa sähköauton hankinta 
voi houkuttaa, mutta todellisuu-
dessa sähköautojen tuotantoa-
kaan akkutarpeineen tuskin saa-
daan niin kattavaksi, että jokai-
nen meistä liikkuisi sähköautolla 

tulevaisuudessa. Julkisen liiken-
teen kehittämisen lähtökohdan 
tulee olla se, ettei jokaisella voi 
tai tarvitse olla omaa autoa.
VARSINAIS-SUOMESSA maakun-
nanlaajuinen Föli vaatii vielä pal-
jon päättäjien yhteistä tahtotilaa 
ja työtä, mutta lähijunaliikenne 
valmiine raideyhteyksineen on 
toteuttamiskelpoisempi unel-
ma. Varsinais-Suomessa liiken-
nehankkeiden ykkösprioriteetin 
tulisikin lähivuosina olla lähi-
junaliikenteen mahdollisimman 

nopea käynnistäminen.
ERITYISEN TÄRKEÄÄ toimivan 
lähijunaliikenteen käynnistämi-
sessä on saavutettavuus. Kyytiin 
tulee päästä kohtuuhintaan, ja 
pysäkeille tulee päästä helposti 
niin pyörällä, omalla autolla kuin 
bussillakin. 
LÄHIJUNALIIKENTEEN käynnistä-
misessä niin paikallispäättäjillä, 
maakunnan liitolla kuin mieles-
täni hyvinvointialueellakin on 
tärkeä asema. Ruotsista voisimme 
käydä hakemassa oppeja hyvin-

vointialueen roolin vahvistami-
seen julkisen liikenteen yhteis-
työkumppanina. Jatkossa esimer-
kiksi TYKSin Majakkasairaalaan 
tulisi varmistaa saumaton kulku 
kaikkialta maakunnasta niin bus-
silla kuin lähijunallakin. Lähiju-
naliikenteen käynnistäminen voi 
olla myös hyvinvointikysymys.
TULEVA EDUSKUNTA on kriitti-
sessä asemassa päättämässä mm. 
Turku–Uusikaupunki-radan pe-
ruskorjauksesta sekä valtion osal-
listumisesta asemien rakenta-
misen rahoitukseen. Nyt on aika 
saada Suomi raiteille!

Emma Lindqvi
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Emma Lindqvist

Eduskuntavaaliehdokas, 
Digitaalisen markkinoinnin 

konsultti, MA, 
35 v, Raisio

Nyt on aika 
saada 
Suomi 
raiteille!

Muuttuva työelämä Lähijunaliikenne 
on myös 
hyvinvointikysymys

NS. TUNNIN JUNA on herättänyt 
paljon keskustelua sen jälkeen, 
kun valtiovarainministeriö jul-
kaisi tammikuussa raporttinsa, 
jossa hanke todettiin sekä talou-
dellisesti kannattamattomaksi 
että ilmastovaikutuksiltaan ne-
gatiiviseksi.
KYSEESSÄHÄN ON HANKE, jota 
voimakkaimmin ovat ajaneet 
Turun kokoomusta lähellä ole-
vat tahot. Lobbaus on ollut hur-
jaa ja ns. vaihtoehtoisia faktoja 
ei ole kaihdettu. 
EHKÄ HÄRSKEIN temppu on ol-
lut hankkeen markkinoiminen 
”nopeimpana ilmastotekona”. 
Nopeita ilmastotekoja todella 
tarvittaisiin, mutta valtiova-
rainministeriön raportin mu-
kaan hankkeen rakentamisai-
kaiset päästöt olisivat niin 
suuria, että niiden kompensoi-
tumisaika olisi 140 vuotta. Ja 
tämä hetkellä, jolloin tavoitte-
lemme hiilineutraaliutta. 
HUOMIOITAVA ON myös se, että 
oikorata edellyttäisi kymme-
nien kilometrien matkalla täy-
sin uuden noin 80 metriä leveän 

maastokäytävän raivaamista. Se 
olisi erittäin haitallista luonnon 
monimuotoisuudelle ja aiheut-
taisi ison loven metsien hiilinie-
luun. 
VALTIOVARAINMINISTERIÖN ra-
portin mukaan hankkeen noin 
4 miljardin euron kustannukset 
jäisivät pääosin veronmaksajien 
harteille. Yksityistä rahaa olisi 
mahdollista saada mukaan vain, 
jos valtio takaisi sijoittajille tie-
tyn tuoton. Veronmaksajien 

pussista rahat siis silloinkin 
lopulta otettaisiin ja vielä 

voittomarginaalikorotuk-
sella. Paljon puhuttua 

EU-rahaa hankkee-
seen saataisiin vain 
hitunen. Raportissa 
on arvioitu, että EU:n 
tuki rakentamiseen 
olisi 250 miljoonaa 

euroa.
VERORAHOILLE löytyy 

kuitenkin vastuullisem-
paa ja vasemmistoliitto-

laisempaa tarvetta. Hyvin-
vointipalvelut on turvattava. 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin 

tarvitaan lisää satsauksia. Van-
huspalveluiden surkeaan tilaan 
on reagoitava. Lasten ja nuorten 
pahoinvointiin puuttumiseen 
on löydyttävä resursseja, ja va-
semmistoliiton johdolla tehtyä 
koulutuksen kunnianpalautusta 
on jatkettava. Se on investointi 
tulevaisuuteen.
JA LOPUKSI, jottei jäisi väärää 
kuvaa, kannatan ehdottomasti 
myös raideliikenteeseen panos-
tamista, mutta se on tehtävä 
järkiperustein hyötykustannus-
suhteet huomioiden. Ensimmäi-
set panostukset olisi tehtävä 
raideliikenteen korjausvelkaan, 
jota on jo yli miljardi euroa, ja 
lähijunaliikenteen kehittämi-
seen.

Timo Lähteenm
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Timo Lähteenmäki

Eduskuntavaaliehdokas, 
Historian ja yhteiskuntaopin 

lehtori 
62 v, Salo

Verorahoille 
löytyy kuitenkin 
vastuullisempaa 
ja vasemmisto-
liittolaisempaa 
tarvetta.

Hyvinvointipalvelut isompi 
investointi tulevaisuuteen kuin 
tunnin juna
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PIDENTYVISTÄ TYÖURISTA on 
turha haaveilla, jos suomalais-
ten kunto jatkaa heikkenemistä. 
Liikkumattomuus aiheuttaa 3,2 
miljardin kustannukset yhteis-
kunnalle. 
LUKUISAT tutkimukset, raportit ja 
mittaukset osoittavat suomalais-
ten liikkuvan terveytensä kan-
nalta aivan liian vähän. Kansalai-
set viettävät valveillaoloajastaan 
suurimman ajan istuen tai ma-
koillen. Miten huonoon jamaan 
asioiden pitää vielä mennä ennen 
kuin liikkumattomuuteen puutu-
taan. Syynä ei ainakaan voi olla 
tiedon puute.
LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA 
opitaan jo lapsena. Tässä tär-
keässä roolissa ovat kodit ja kou-
lu. Harrastamisen Suomen malli 
on ansiokkaasti mahdollistanut 
liikkumisen matalalla kynnyk-
sellä kaikille kouluikäisille useilla 
paikkakunnilla. Meidän tulee pi-
tää huolta siitä, että lasten liik-
kumisen esteeksi eivät tule liian 
korkeat harrastusmaksut. Valtion 
ja kuntien tulee tukea liikuntajär-
jestöjä. On tärkeää, että kunnat 
kykenevät luomaan ja ylläpitä-
mään liikuntapaikkoja.
LIIKKUMATTOMUUDEN suurim-
mat vaikutukset kohdistuvat 

työurien pituuteen ja työssä jak-
samiseen. Tämän johdosta asia 
olisi nostettava mukaan myös 
poliittiseen keskusteluun. Aikai-
semmin liikuntaa on tuettu veik-
kausvoittovaroin, mutta vuoden 
2024 alusta nämä varat ohjataan 
muualle. Tämän seurauksena lii-
kunnan tukemiseen käytettävät 
rahat tulee löytyä valtion budje-
tista. Valtion on löydettävä myös 
keinot miten yksityisen sektorin 
rahat löytävät tiensä liikunnan 
ja urheilun tukemiseen. Sponso-
rointi esimerkiksi voisi olla vero-
vähennyskelpoista.
TYÖIKÄISET tarvitsevat liikuntaa 
jaksaakseen. Liikunta tulee tuoda 
jokaisen työssäkäyvän saataville 
työpaikoilla. Työnantajat tulisi 
velvoittaa tukemaan työpaik-
kaliikuntaa. Liikkumisella on 
suuri vaikutus sairauspoissa-
oloihin, työssä jaksamiseen 
ja työilmapiiriin. Tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien 
hoidossa tulisi käyttöön 
ottaa liikuntareseptit, 
joilla tuetaan ohjautu-
mista terveiden elämän-
tapojen tielle. Riittävällä 
tuella saavutetaan hyviä 
tuloksia, sillä liike on lää-
ke.

Liikkumattomuus on otettava 
valtiovallan tasolla vakavasti. 
Ohjeistuksen ja asennemuok-
kauksen pitää tulla riittävän kor-
kealta tasolta. Tähän tarvitaan 
useiden ministeriöiden yhteispe-
liä. Keskustelu eläkeiän nostosta 

on turhaa, jos ihmiset eivät ker-
ta kaikkiaan jaksa työssään. Tu-
levalla eduskuntavaalikaudella 
kansan kunnon kohentaminen 
tulee nostaa keskeiseksi teemak-
si. Euro liikunnalle tuo sen mo-
ninkertaisena takaisin.

Reima Ranta
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Reima Rantanen

Eduskuntavaaliehdokas,
Liikunnan moniottelija,

Muurari, 61 v, Nousiainen

Keskustelu 
eläkeiän 
nostosta on 
turhaa, jos 
ihmiset eivät 
kerta kaik-
kiaan jaksa 
työssään.

Suomalaisten liikkumattomuus uhkaa kansantaloutta

SUOMALAINEN TAIDE- ja kulttuu-
riala on erityinen. Erityinen sik-
si, että suomenkielistä kulttuuria 
ja taidetta ei tuoteta tai kuluteta 
muualla. 

ALAN ERITYISARVOA ei kuiten-
kaan tunnisteta. Taiteella ja 
kulttuurilla on itseisarvonsa hy-
vinvoinnin luojana sekä yhteis-
kunnallisten ilmiöiden ja julki-
sen keskustelun möyhentäjänä, 
mutta vähemmälle huomiolle jää 
usein taide- ja kulttuurialan po-
tentiaali kasvualana.

TAIDE- JA KULTTUURIALA työl-
listää Suomessa 123 000 ihmis-
tä. Valtion tuet alalle ovat myös 
tuottavia: vuonna 2020 annettu 
1,2 miljardin euron tuki tuotti 13 
miljardia. Vuonna 2020 kotitalou-
det ostivat kulttuuria lähes kuu-
della miljardilla eurolla. 

KYSE EI SIIS OLE pienen piirin mi-
tättömästä puuhastelusta, vaan 
elinkeinosta, joka on monia pe-
rinteisiä aloja suurempi. Kult-
tuurialan osuus Suomen BKT:sta 
on ollut viime vuosina reilu 3 %, 

mikä on kolme kertaa suurempi 
osuus kuin maataloudella. 

TOISIN KUIN maataloudella, joka 
vaatii suuria rakenteellisia uudis-
tuksia, on kulttuurialalla välitön 
potentiaali aineettoman kasvun 
rakentajana ja vihreän siirtymän 
vauhdittajana. Toisin sanoen: kun 
luonnonvaroja on säästettävä, on 
hyvä ohjata kulutusta ympäris-
töystävällisempiin tuotteisiin, 
kuten kulttuuriin. Mitä Suomessa 
tulee tehdä, jotta tästä potentiaa-
lista saadaan kaikki irti? 

KORONA-AIKA RUNTELI erityisen 
pahasti kulttuurialaa. On tärkeää, 
että jättimäisistä tulonmenetyk-
sistä kärsinyttä alaa tuetaan enti-
sestään, jotta alan kasvu saadaan 
takaisin raiteilleen. Kulttuurialan 
vaatimus on jo pitkään ollut nos-
taa kulttuurialan rahoitus pro-
senttiin valtion budjetista. Tämä 
tarkoittaisi noin 122 miljoonan 
lisäpanostusta vuoden 2022 bud-
jettiin peilaten. Lisäksi lainsää-
däntöä tulee uudistaa siten, että 
kulttuuri- ja tapahtuma-ala tun-
nistetaan paremmin elinkeinona, 

jotta korona-ajan kaltaiset lain-
säädännön epäonnistumiset eivät 
toistu. 

OIKEUS KULTTUURIIN ja taitee-
seen kuuluu kaikille, lapsesta 
vaariin. Julkisilla tuilla ei ainoas-
taan huolehdita alan elinvoimas-
ta, vaan myös suomalaisen tai-
teen saavutettavuudesta. Toivon, 
että tulevalla vaalikaudella tämä 

muistetaan, kun kulttuurin ja tai-
teen tulevaisuutta määritellään 
valtion budjetissa.

Jarno Silvonen
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Sara Koiranen

Eduskuntavaaliehdokas,
Kaupunginvaltuutettu, FM,

28 v, Turku

Vastuu suomalaisen kulttuurin ja taiteen 
elinvoimasta on meillä

KOULUTUS on ollut koko alkuvuo-
den näyttävästi esillä. Julkisessa 
keskustelussa on ruodittu kou-
lujen eriytymistä, suomi toisena 
kielenä -opetusta, koulushoppai-
lua ja järjestyshäiriöitä. Paljon on 
puhuttu myös erityisopetuksen 
tilasta. Tässä kirjoituksessa käsi-
telläänkin lähinnä erityisopetuk-
sen haasteita ja uudistamista. 

OIKEASTAAN AINOA asia, mistä 
julkisessa erityisopetusta koske-
vassa diskurssissa on oltu laajasti 
yhtä mieltä, on se, että nykysys-
teemi ei toimi. 

PALJON ON myös väärinkäsityk-
siä koulun tilasta. Asiallista kes-
kustelua on vaikea käydä, jos tie-
dot nykykoulusta ovat puutteelli-
sia tai jopa virheellisiä. 

PERUSKOULUUN kuuluu ajatus 
inklusiivisuudesta. Tämä tar-
koittaa, että koulussa pyritään 
osallistamaan, ottamaan kaikki 
mukaan ja huolehtimaan tasa-ar-
vosta ja yhdenvertaisuudesta. 
Kaikkien opetusjärjestelyiden 
tulisi olla oppilaslähtöisiä. Inklu-
siivisuus on kaiken kattava taus-

ta-ajatus, jonka tulisi näkyä kou-
lun arjessa. 

INKLUUSIO voi myös tarkoittaa si-
tä, että oppilas, jolla on enemmän 
tuen tarvetta, sijoitetaan ylei-
sopetuksen luokkaan. Ideana on, 
että tällöin tuki seuraisi mukana 
”tavalliseen” luokkaan. Tämä jär-
jestely toimii vain, jos se on resur-
soitu oikein. Tällä hetkellä näin ei 
useinkaan tapahdu. Kunnilla on 

suuri vastuu siitä, että inkluusio-
ta rahoitetaan riittävästi. 

OSA OPPILAISTA ei pysty opiske-
lemaan suuressa ryhmässä. Sil-
loin he voivat saada osa- tai koko-
aikaista erityisopetusta esimer-
kiksi alueellisessa pienluokassa 
tai keskitetyn palvelun koulussa, 
ns. ”erityiskoulussa”, joita ei siis 
ole kokonaan lakkautettu. Tässä-
kin pitäisi mennä oppilas edellä; 

minkälainen opetusjärjestely on 
juuri tälle oppilaalle se paras?

RATKAISUJA ovat pienet ryhmät, 
tarpeellinen määrä keskitetyn 
palvelun kouluja, räätälöity eri-
tyisopetus, joustavat opetusjär-
jestelyt, riittävä oppilashuolto ja 
jaksava henkilöstö. Segregaation 
eli alueellisen eriarvoisuuden vä-
hentäminen on tärkeää. 

JA LOPUKSI: avain toimivaan ja 
laadukkaaseen opetukseen on 
kunnollinen rahoitus. Seuraaval-
la hallituskaudella on jatkettava 
koulutuksen kunnianpalautusta 
ja toteutettava erityisopetuksen 
kokonaisuudistus, sillä laadukas 
koulutus on ainoa tie valoisam-
paan tulevaisuuteen. 
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Mervi Uusitalo-

Heikkinen
Eduskuntavaaliehdokas,

Luokanopettaja,
51 v, Turku

Yksilölliset ratkaisut ovat erityisopetuksen 
laadun tae

TAMMIKUUSSA julkaistussa Las-
tensuojelun Keskusliiton sekä Ta-
lentian toteuttamassa Lasten suo-
jelemisen nykytila ja tulevaisuus 
-selvityksessä työpaikan tai alan 
vaihtoa oli miettinyt 72 % kyse-
lyyn vastanneista sosiaalityönte-
kijöistä ja 68 % sosiaaliohjaajista, 
perhetyöntekijöistä, sosionomeista 
ja muista lähityöntekijöistä. 
AVOINTEN VASTAUSTEN viestit 
huonosta työilmapiiristä, epäam-
matillisiksi koetuista kollegoista, 
kokemus asiakkaiden kurjistuvista 
olosuhteista ja työn kestävällä ja 
eettisellä tavalla tekemisen kape-
nemisesta ovat surullista, mutta 
todellisuutta vastaavaa kuultavaa. 
Jopa 97 % vastaajista arvioi koke-
vansa liiallista painetta työssään, 
jossa lasten ja perheiden tuen tarve 
on lisääntynyt, lastensuojeluilmoi-
tusten määrät ovat kasvaneet, ja 
monilla lastensuojelun asiakkaana 
olevilla lapsilla ja nuorilla on yhä 
monimutkaisempia haasteita. 
TÄLLÄ HALLITUSKAUDELLA Va-
semmistoliitto on toteuttanut las-
tensuojeluun pitkään odotetun 

lakisääteisen asiakasmitoituksen, 
jossa yhdellä lastensuojelun sosi-
aalityöntekijällä voi olla vastuul-
laan korkeintaan 35 lasta. Lasten-
suojelun keskusliiton selvityksen 
vastauksissa nousi kuitenkin esille 
kuvauksia, että kunnat kiertävät 
mitoitusta, eivätkä asiakkuudet 
siirry sosiaalihuoltolain mukaises-
ta sosiaalityöstä lastensuojeluun, 
koska lastensuojelussa on ruuhkaa. 
LASTENSUOJELUN TILA on monella 
tapaa mittari hyvinvointivaltiom-
me tahtotilasta. Kun kuilu niiden 
välillä, joilla menee hyvin ja joilla 
menee huonosti kasvaa, mitkään 
lakisääteiset resurssimitoitukset 
eivät riitä korjaamaan kasvavaa 
kuilua, jos poliittinen tahtotila ei 
riitä tunnustamaan ja tunnista-
maan sitä, ettei tämä yhteiskunta 
ponnisteluistamme huolimatta 
ole tasa-arvoinen lähtökohdiltaan 
edelleenkään kaikille. 
TÄLLÄ HALLITUSKAUDELLA OLEM-
ME SAANEET eteenpäin monia 
koulutukseen, sosiaali- ja terveys-
palveluihin, ilmastokysymyksiin 
ja reilumpaan työelämään liittyviä 

parannuksia ja uudistuksia. Mut-
ta työmme on vielä pahasti kes-
ken. Oikeistopuolueiden nostaessa 
vaaliteemoissaan keskiöön val-
tionvelan ja heilutellessaan leik-
kauslistojaan uutisotsikoissa, on 
äärimmäisen tärkeää, että me Va-
semmistoliitossa osaamme tuoda 
esille sen, että inhimilliselle hädäl-
le, eriarvoisuudelle ja epätasa-ar-
volle on vaikea laittaa hintalap-
pua. Me emme myöskään pyöritä 
yhtäkään laadukasta sote-palvelua 
ilman osaavaa ja ammattitaitois-
ta henkilöstöä, eikä  meillä ei ole 
varaa yhteenkään uupuneeseen 
ammattilaiseen.  Me Vasemmisto-

liitossa haluamme olla jatkamassa 
tulevaisuudessakin hyvinvointi-
valtiomme kehittämistä oikeuden-
mukaisempaan suuntaan. Meillä 
on visio siitä, miten tätä yhteiskun-
taa luodaan saavutettavammaksi 
meille kaikille, eikä vain harvoille. 

Katri Kapanen

70Ää
ne

stä - Rösta

70
Katri Kapanen

Eduskuntavaaliehdokas,
Vastaava perheohjaaja / 

sosionomi (YAMK),
41 v, Kaarina

Lastensuojelu on 
mittari hyvinvointi-
valtiomme tahtotilasta 
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SAARISTOMERI voi huonosti.  Ra-
vinnekuorma kasvaa, sinilevä-
lautat peittävät meren kesäisin, 
meren pohja peittyy limamaiseen 
levään, vesi samenee, kalat eivät 
pysty lisääntymään. Syitä Saaris-
tomeren vedenlaadun huonone-
miseen on lukuisia ja monissa il-
miöissä on kyse ketjureaktioista. 
Ravinnekuormitus lisää sinilevien 
määrää. Levien aiheuttama me-
renpohjan hapettomuus kiihdyt-
tää rehevöitymistä entisestään 
 
TYÖSSÄNI Nötön kyläkauppiaana, 
Saaristomeren sydämessä, kuu-
len usein, miten ennen on ostettu 
kampelaa Nötön rannasta. Enää 
kampelaa ei myydä. Kyse ei ole 
kalastajien puutteesta, vaan kam-
peloiden radikaalista vähenemi-
sestä. Itämeren rehevöitymisestä 
johtuvan hiekkapohjien limoittu-
misen takia ennen yleinen kala-
laji on harvinaistunut rannikolla. 
 
SAARISTOMEREN HYVINVOINTIIN 
vaikuttavat tekijät pitää ottaa 
huomioon koko Suomessa, jotta 
pääsisimme vaikuttaviin tulok-
siin.   Ravinnekuormat syntyvät 

muun muassa peltojen lannoit-
teista, avohakkuiden maaperä-
päästöistä, jätevesien huonosta 
puhdistamisesta, kalankasva-
tuksesta ja mikromuoveista. Pai-
kallisesti laivaliikenteen suorat 
päästöt ja jätevesien laskeminen 
vaikuttavat myös veden laatuun. 
 
VESITALOUDEN KRIISI vaikuttaa 
Itämeren kuntoon. Kriisi johtuu 
etenkin peltomaan kunnon huo-
nonemisesta sekä metsien määräl-
lisestä vähenemisestä. Terve pelto 
on kuin pesusieni. Se imee vettä it-
seensä ja luovuttaa sitä. Traktorien 
tiukkaan jyräämän maan murura-
kenne ei pysy läpäisevänä. Soiden 
ojitus on vähentänyt veden imey-
tymistä. Maahan kerääntyneen 
veden haihdunta sekä tasainen 
sadanta on vähentynyt, kun vedet 
juoksutetaan nopeinta reittiä suo-
raan Itämereen. Ilmiö aiheuttaa 
toisaalta tulvia ja toisaalta kuivuut-
ta, sekä viljasatojen menetyksiä. 
 
ITÄMEREN KANNALTA on tärkeää, 
että maaperä pysyy kuohkeana, 
jolloin ravinteet eivät pääse vesis-
töihin. Kipsin levitys on havait-

tu hyväksi keinoksi sitoa fosfori 
paremmin maaperään ja samalla 
maan mururakenne parantuu. Pel-
tojen ja ojien varrelle tulee perus-
taa kosteikkoja keräämään ravin-
teita. Ravinteita voi myös poistaa 
esimerkiksi keräämällä ruokoa. 
Ruo’on hiilen voi siirtää takai-
sin peltoon biohiilen muodossa. 
 
JATKUVA METSÄNKASVATUS tuo  
merkittävää parannusta ve-
sistöjen tilaan. Avohakkuussa 
metsän juuristo kuolee ja me-
nettää sitovuutensa maape-
rään, näin hakkuut synnyttävät 
maaperäpäästöjä vesistöihin. 

TULEVISSA VAALEISSA ratkaistaan 
Saaristomeren kohtalo. Asun Saa-
ristomeren sylissä ja minulle Saa-
ristomeren kunnon palauttaminen 
on kutsumustyö.

Lotta Laaksone
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Lotta Laaksonen

Eduskuntavaaliehdokas,
Yrittäjä, ympäristöneuvoja, 

kyläkauppias
45 v, Parainen

Djurens sak är vår 

MÄNNISKAN jutnyttjar djur på 
många olika sätt. Djur används 
i livsmedelsproduktionen, klä-
dproduktionen, forskning och 
för underhållning. I den sam-
hälleliga debatten faller djuren 
ofta i skymundan, trots att de 
ämnen som tangeras har att 
göra med människans sätt att 
behandla djur. Klimat och djur-
produktion är sammankoppla-
de, ändå är det djuren som 

glöms bort i processen. 

SNART är det riksdagsval. Få 
valmaskinsfrågor har att göra 
med hur människan behandlar 
djur, och att vi överhuvudtaget 
använder djur för våra egna int-
ressen. Vad media skriver om, 
och inte, påverkar vad männis-
kor tar del av och funderar på. 
Därför är det viktigt att stå upp 
för djuren och inse att djurens 

sak är vår, också efter valet. 

DEN NUVARANDE djurskydds-
lagen (1996) ersätts snart av 
lagen om djurens välmående, 
och den håller inte måttet. Få 
förändringar görs, så vi har all 
rätt att vara besvikna. Så länge 
som djur behandlas som pro-
dukter, tas djurens rättigheter 
inte i beaktande. I Finland har 
djur inte grundläggande rät-
tigheter. Detta bör vi ändra 
på. Finlands Djurrättsjurister 
(Suomen eläinoikeusjuristit ry) 
har förslag på hur dessa rättig-
heter kunde införas i Finlands 
grundlag. 

VI KAN INTE prata om djurens 
rättigheter utan att prata om 
jordbruksstöd. Hur stöden för-
delas är ett resultat av politik 
på både nationell och europeisk 
nivå. Det spelar alltså en stor 
roll vilka som innehar makten. 
Jordbruksstöden bör riktas till 
växtbaserad livsmedelsproduk-
tion, för djuren och klimatet. 

ATT GÖRA förändringar kräver 
många år av hårt arbete, och 

inte minst samarbete över par-
tigränserna. Många är iallafall 
eniga om en sak: pälsnäringen 
bör förbjudas, här och i Europa. 
Det europeiska medborgarini-
tiativet har nu uppnått 1 600 
000 underskrifter. Detta är ett 
starkt meddelande till besluts-
fattare. Pälsnäringen är en oe-
tisk näring som bör förbjudas 
så snabbt som möjligt. Över-
gången till andra näringar bör 
stödjas. 

DJUR ÄR kännande individer 
som har ett egenvärde oberoen-
de av våra åsikter. Lagen bör ut-
gå ifrån djurens perspektiv, in-
te mänskliga intressen. Nu och 
i framtiden behövs det fler som 
står upp för djuren. Djuren har 
en röst, vi lyfter fram deras rös-
ter - tillsammans. 

Em
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Emma Andersson 

Kandidat i riksdagsvalet (VF) 
Studerande, aktivist 

26 v, Åbo

Så länge som 
djur behandlas 
som produkter, 
tas djurens 
rättigheter inte 
i beaktande.

KUN OLIN PIENI tyttö, äitini 
kertoi minulle itse keksimiään 
iltasatuja. Mielestäni äidin sa-
dut olivat parhaita, ja parhaat 
niistä eivät olleet satuja vaan 
kertomuksia äidin lapsuudesta 
Oripäässä 40-50-luvulla. Niis-
sä kertomuksissa suurta roolia 
näyttelivät perheen kotieläimet: 
kaksi lehmää, kanat ja sika, jot-
ka olivat tärkeitä ravinnon kan-
nalta, mutta myös nimen omaa-
via perheenjäseniä. Mummolas-
sa pohjoisessa pääsin oikeasti 
eläinten kanssa tekemisiin, sillä 
siellä oli vielä 80-luvulla muuta-
mia lehmiä. Lehmän lannanhaju 
vie minut aina muistoissani lap-
suuden kesiin.

OLEN perheeni ainoa lapsi, ei-
kä lapsuuteni ollut täysin ta-
vanomainen. Löysin hevoset 
elämääni noin 10-vuotiaana 
kaupungin liepeillä sijainneel-
ta tallilta. Hevoset ja niiden 
mukanaan tuomat ystävät ovat 
siivittäneet minut yli elämä-
ni pahimpien karikkojen aina 
aikuisuuteen saakka. Hevoset 

ovat olleet elämän peili, har-
tiat, ymmärrys ja taakankan-
taja. Olen opiskellut aikuisiällä 
hevostenhoitajaksi ja ratsastuk-
senohjaajaksi ja pyrkinyt hyväl-
lä hoidolla maksamaan velkani 
näille upeille eläimille takaisin. 
Opinnäytetyössäni hahmottelin 
ratsastusvaellusreittiä Turun 
pohjoispuolelle ajatuksena luon-
tomatkailu ihmisen luontosuh-
teen syventäjänä.

TÄLLÄ HETKELLÄ olen koirano-
mistaja. Hipan kanssa tarkkai-
lemme toisiamme ja luontoa 
jatkuvasti. Ihmisen suhde eläi-
miin ja luontoon on mielestä-
ni kompleksinen. Katselemme 
niitä usein omien itsekkäiden 
linssiemme läpi. Luontokato on 
tosiasia, joka johtuu ihmisen toi-
minnasta. Muun muassa luonno-
nympäristöjen pirstoutuminen, 

liiallinen metsästys ja kalastus, 
vieraslajien leviäminen, ym-
päristölle haitallisten aineiden 
käyttö ja ilmastonmuutos hei-
kentävät lukemattomien lajien 
elinolosuhteita. Samalla sa-
haamme omaa oksaamme, sillä 
luonnon monimuotoisuuden ro-
mahtaminen tulee näkymään ih-
misen kannalta tulevaisuudessa 
esimerkiksi ruuantuotannossa.

LUONNOSSA kaikki vaikuttaa 
kaikkeen. Ihmisen tulisi miettiä 
omaa ekologista lokeroaan maa-
pallolla ja sovittaa itsensä siihen. 
Mitä me lajina todella tarvitsem-
me? Ja kuinka elää tasapainossa 
luonnon kanssa sitä kunnioittaen?

Jenni Pääta
lo
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Jenni Päätalo

Eduskuntavaaliehdokas,
Lähihoitaja, 

pääluottamusmies
44 v, Aura

Me ja he Sahaamme omaa oksaamme, 
sillä luonnon monimuotoisuuden 
romahtaminen tulee näkymään 
ihmisen kannalta tulevaisuudessa
 esimerkiksi ruuantuotannossa.

SÄHKÖLASKUT ovat tänä talvena 
nousseet kestämättömän suurik-
si. Laskut ovat monikertaistuneet 
ja etenkin sähköä asuntojensa 
lämmityksessä käyttäville ne 
ovat käyneet ylivoimaisiksi. 

VALTION SÄHKÖTUKIEN omavas-
tuut ovat niin korkeat, että ne 
eivät monessakaan tapauksessa 
helpota ihmisten tilannetta riit-
tävästi – tai ollenkaan. Pieni- ja 
keskituloiset ovat jääneet mones-
sa tapauksessa kokonaan tukien 
ulkopuolelle.

TURUN KAUPUNGIN omistama 
Turku Energia vastaa suurelta 
osin sähkön myynnistä ja jake-
lusta Turun kaupungin ja seudun 
alueella. Yhtiö korotti sopimush-
intojaan moninkertaiseksi 2022 
loppupuoliskolla markkinahin-
tojen noustua pohjoismaisessa 
sähköpörssissä. Erityisen hanka-
laan asemaan joutuivat yhtiön ne 

kuluttajat, jotka joutuivat solmi-
maan määräaikaisen sähkösopi-
muksen hintojen ollessa korkeal-
la. 

NYT sähkön hinta sähköpörssissä 
on laskenut huomattavasti, mutta 
ihmiset on sidottu korkeisiin hin-
toihin pitkäksi ajaksi eteenpäin.

EDUSKUNNAN talousvaliokun-
nassa päätimme helmikuun lo-
pussa linjauksesta, joka velvoit-
taa maan hallituksen ryhtymään 
toimiin kalliiden määräaikaisten 
sopimusten huojentamiseksi. 
Myös Turun kaupungin omista-
man Turku Energian tulisi sallia 
määräaikaisten sopimusten pur-
kaminen ja hintojen kohtuullis-
taminen. Olen jättänyt asiasta 
aloitteen Turun kaupunginval-
tuustolle.

TEHOKKAIN JA VARMIN keino 
puuttua sähkön hintaan olisi 

hintasääntely eli hintakatto. Se 
estäisi sähköyhtiöitä perimästä 
kuluttajilta kiskurihintoja. Yhtiöt 
ovat hyötyneet sähkökriisistä 
ja tehneet valtavia voittoja, sillä 
sähkön tuotantokustannukset ei-
vät ole nousseet lainkaan mark-
kinahinnan kohotessa. Hallitus 
ei ole hintakattoa halunnut val-
mistella, koska sähköyhtiöt sitä 
vastustavat. 

SÄHKÖ ON NYKYISIN välttämät-
tömyyshyödyke eikä sen hinta 
voi riippua pörssipeleistä tai säh-
köntuotantoa hallitsevien suu-

ryhtiöiden manipulaatiosta. Säh-
kön hinta voi taas nousta rajusti 
milloin tahansa, todennäköisesti 
niin käy viimeistään ensi syksy-
nä. Vaaleissa valittavan edus-
kunnan tulisikin ensi töikseen 
tarttua toimeen sähkön hinnan 
hillitsemiseksi pysyvästi.

Johannes Yrtt
ia
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Johannes Yrttiaho

Eduskuntavaaliehdokas,
Kansanedustaja,

43 v, Turku

Kalliit sähkösopimukset 
voitava purkaa

Tehokkain ja varmin keino puuttua sähkön 
hintaan olisi hintasääntely eli hintakatto.

Saaristomeren 
kohtalonhetket käsillä
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REILUMPI TYÖELÄMÄ
kaikille, ei harvoille!

SAK:n Vasemmisto
ja hallitusryhmä

Ammattiliitoille
kanneoikeus

Työmarkkina-
rikollisuus

kuriin

Rasismi
ja syrjintä

on kitkettävä
työpaikoilta

Samasta
ja saman-
arvoisesta

työstä 
sama palkka

Vasten-
tahtoiseen

osa-aikatyöhön
on puututtava 

Luottamus-
miehen

asemasta
säädettävä

lailla

Turja Lehtonen
Teollisuusliitto

Saila Ruuth
JHL

Niko Blom
AKT

Sami Laakso
Paperiliitto Katja Syvärinen

SAK

Risto Kalliorinne
PAM

Mika Byman 
JHL 

TURUN ILOINEN 

PERHEVAPPU
1.5. Klo 12.00  kulkueet

Klo 12.30  juhla Vähätorilla; puheita, musiikkia
Klo 11.30-14.00  maksutonta ohjelmaa lapsille

TYÖVÄEN YHTEINEN 
PERHEVAPPU 1.5. 

Turun kauppatorilla klo 12.30-14:00

Puhujina Li Andersson 
& Jarkko Eloranta

Musiikkia: 
Sedna-yhtye ja 

TTY:n soittokunta

Lapsille ohjelmaa mm. taikuri, 
ilmapalloja, kepparirata

TERVETULOA!

NUORTEN LEIMAAMINEN stereo-
typioilla on todellinen ongelma, 
joka vaikuttaa moniin nuoriin.  
Nuorten ongelmien juurista pu-
huttaessa on tärkeää huomata, 
että nuorten haasteet ovat moni-
naisia eikä niitä voida verrata kes-
kenään tai yksinkertaistaa yksi-
selitteisillä selityksillä. On tärkeä 
ymmärtää juurisyyt ennen kuin 
hoitaa oireet. Syyt voivat joskus 
olla monimutkaisia. 
 
USEIN NUORISTA PUHUTTAESSA 
keskitytään tiettyihin stereo-
typioihin, kuten "laiskoihin" tai 
"häiriökäyttäytyviin" nuoriin. 
Tällainen yksipuolinen ja leimaa-
va kuva nuorista on epäreilu ja 
vahingoittaa nuorten kokemusta 
siitä, että heitä kuunnellaan ja 
arvostetaan. Lisäksi se voi joh-
taa siihen, että nuorten todellisia 
ongelmia ei käsitellä asianmukai-
sesti. Vaarana on, että nuori kapi-
noi yhteiskuntaa vastaan ja näkee 
viranomaiset vihollisina. 
 
NUORTEN ONGELMAT voivat joh-
tua monista eri syistä, kuten 
perheongelmista, koulutukseen 
liittyvistä haasteista, terveys-
ongelmista, syrjinnän kokemuk-
sesta tai  taloudellisista vaikeuk-

sista. Jokaisella nuorella on oma 
tarinansa, ja jokaisen tarina on 
ainutlaatuinen. Siksi on tärkeää 
käsitellä nuorten ongelmia 
ajoissa ja  yksilöllisesti sekä 
tarjota heille tukea, joka vas-
taa heidän tarpeitaan. 
 
NUORILLE TARJOTTAVAN 
tuen on oltava monipuolista 
ja kattavaa, jotta se vaikut-
taa ja vastaa heidän tar-
peitaan. Tärkeää 
on myös tarjota 
nuorille mah-
d o l l i s u u k s i a 
osallistua pää-
töksentekoon 
ja vaikuttaa 
heitä koske-
viin asioihin. 
Nuorten äänen 
kuuleminen ja 
heidän mie-
l i p i t e i d e n s ä 
huomioiminen 
ja kuulluksi tulemisen 
tunne ovat avainase-
massa nuorten ongel-
mien ratkaisemisessa. 
Ratkaisevaa on myös 
se, miten nuori viet-
tää vapaa-aikan-
sa. Harrastamisen  

kustannusten nousu ja alire-
sursoidut alueelliset nuoriso-

palvelut  ovat johtaneet 
siihen, että moni nuori 
vain ”hengaa” kauppa-
keskuksissa eikä pääse 

viettämään miele-
kästä vapaa-aikaa. 

 

JOTTA NUORTEN HAASTEITA voi-
daan käsitellä asianmukaises-
ti, on tärkeää tarkastella nuo-
ria yksilöinä ja lunastaa heidän 
luottamuksensa. Yhteiskuntana 
meidän pitää investoida nuorten 
hyvinvointiin. Uskon, että tämä 
maksaa itsensä takaisin monin-
kertaisina tulevaisuudessa. 

Abdullahi Sulta
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Abdullahi Sultan

Eduskuntavaaliehdokas, 
Toiminnanjohtaja, 

erityisnuorisotyöntekijä 
43 v, Turku 

Investoinnit 
nuorten 
hyvinvointiin 
maksavat 
itsensä takaisin 
moninkertaisina 
tulevaisuudessa.

Nuoret tarvitsevat kuuntelua ja arvostusta



Etuja ja enemmän
Tradeka on suomalainen osuuskunta, jossa jäsenet 
nauttivat rahanarvoisista eduista joka päivä. 
Olemme vastuullinen, iso työllistäjä ja maksamme 
verot Suomeen. Tuloksestamme palautamme 
yhteiseen hyvään vähintään 10 %.

Liity jäseneksi. Saat pienellä jäsenmaksulla 33,64 € 
heti käyttöösi reilut alennukset ja arjen säästöt 
sadoissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan 
kerran - liittymisen yhteydessä.
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