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Seuraavat peruspalvelulautakunnan jäsenet uhraavat 

terveytesi rahanahneille keinottelijoille, he päätti-

vät yksityistää Pansion terveyskeskuksen: Kokoomus 

(Pentti Huovinen, Marjatta Kero, Liisa Sulkakoski, 
Niko Aaltonen) SDP (Jarmo Rosenlöf, Tarja Koivisto, 
Päivi Pietari). RKP (Kjell Wennström), Keskusta (Mirja 
Koivunalho) ja Vihreät (Mika Helva, Anita Birstolin).

Ulkoistamista vastustivat Vasemmistoliiton 
Mirka Muukkonen ja Alpo Lähteenmäki.

OMA YLÄKOULU TAKAISIN PANSIOON!

TULE PUOLUSTAMAAN ALUEESI PALVELUJA
VASEMMISTOLIITTO EI HYVÄKSY TERVEYSPALVELUIDEN 

YKSITYISTÄMISTÄ EIKÄ MUIDEN ALUEELLISTEN PALVELUIDEN ALASAJOA!

Pohjois-Turun Vasemmistoliitto ja Turun Vasemmistoliitto

Su 10. 4. klo 12  Liikekeskus Hövelin edustalla, Hyr-
köistentie 26. Ilmainen hernekeittotarjoilu, reilua 
kahvia, pipareita, karkkeja, limsaa ja ilmapalloja. 

Mukana kansanedustajat Annika Lapintie ja Jyrki 
Yrttiaho sekä Turun valtuutetut Mirka  Muukkonen, 
Pasi Heikkilä, Jukka Kärkkäinen, Johannes Yrtti-
aho, Pirjo Rinne ja Sauli Saarinen.

Tule keskustelemaan 
vasemmistoliittolaisten päättäjien kanssa.

Kansanedustaja
Annika Lapintie

Valtuutettu
Mirka Muukkonen

Kansanedustaja
Jyrki Yrttiaho

KansanedustajaKansanedustaja Valtuutettu

SOPPAKIERTUE

Tule keskustelemaan 
meidän ehdokkaidemme kanssa. 

Politiikan lisäksi tarjolla on 
myös hernekeittoa.

Mukana kansanedustajat Annika Lapintie  ja 
Jyrki Yrttiaho sekä ehdokkaat Mirka Muukkonen,  

Pirjo Rinne, Jari Suominen, Li Andersson (la), 
Annika Karvonen (la) ja Elias Laitinen (la).

Torstaina 14.4. 
klo 11 Lausteella, 
Salen edustalla ja 
klo 13 Ilpoisissa, 
Lauklähteenkadun 
ja kauppakeskuksen 
välisellä alueella.

Lauantaina 16.4. 
klo 11 Jäkärlässä, 
K-market Pysäkki, 
Jäkärlän Puistokatu 20 
ja klo 13 Härkämäessä 
K-marketin
edessä.

Turun Vasemmistoliitto

VASEN SUUNTA! EDUSKUNTAVAALIT 17.4.2011 
 ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-12.4. 
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Pääkirjoitus

Vaaleissa vasen suunta!

Suomen oikeistohallituksen nokkaministerit, Kiviniemi 
(kesk.) ja Katainen (kok.) ovat koko hallituskautensa lopun 
ajan valmistelleet meitä kansalaisia tulossa oleviin julkisten 
menojen leikkauksiin. Valtionvarainministeriön uumenissa 
on julkista keskustelua varten kehitetty hämärä käsite ”kes-
tävyysvaje” ja yhtä hämärä laskelma, jonka perusteella jul-
kisia menoja tulisi leikata todella rajusti, jopa 1,5 miljardin 
euron vuosivauhdilla ensi vaalikauden aikana. Tällä torjut-
taisiin kansantalouden velkasuhteen kasvua eli velan osuutta 
kansantuotteesta. Laskelmat asetti viimeksi kyseenalaiseksi 
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan artikkelissaan Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pertti Haaparanta. 
Haaparannan analyysin mukaan valtionvarainministeriön 
laskelmien perusteet eivät ole kestäviä ja ne voi nähdä tarkoi-
tushakuisina. Laskelmilla meille perustellaan ennakolta tule-
vien sosiaaliturvan ja palveluiden leikkausten ”pakkoa”.

Valtionvarainministeriön laskelmat ja linja edustavat sitä sa-
maa velalla pelottelemisen menetelmää, johon me turkulaiset 
olemme omien kunnallispoliitikkojemme ja paikallisten tie-
dotusvälineitten antamaa kuvaa tutkaillessamme tottuneet. 
Vuonna 2009 kaupungissa pantiin toimeen raskaat meno-
leikkaukset, jotka kohdistuivat koko kaupungin henkilöstöön 
talkoovapaina ja lomautuksina. Vain Vasemmistoliitossa oli 
rohkeutta vastustaa näitä leikkauksia, jotka sitten osoittautui-
vatkin turhiksi: kaupunki teki vuonna 2009 yli 7 miljoonan 
euron ylijäämäisen tuloksen! Saman verran oli leikattu hen-
kilöstön palkoista lomautusten ja talkoovapaiden muodossa. 
Tämän olisi luullut herättävän kuntalaiset ja hidastavan leik-
kaustahtia, mutta kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden johdolla 
kuristuspolitiikkaa on härskisti jatkettu. Vuonna 2010 rahaa 
jäi menojen jälkeen yli jopa 13,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 
talouteen kertynyt ylijäämä alkaa olla jo sadan miljoonan eu-
ron luokkaa. Samaan aikaan palvelut ovat monin tavoin hei-
kentyneet.

Kokoomuksen ja kumppaneiden politiikkana on ollut julkis-
ten palveluiden karsiminen ja tehostaminen. Tosiasiassa näin 
on edistetty palveluiden yksityistämistä. Tähän kokoomus 
on saanut ja saa jatkossakin apua maan hallitukselta, joka on 
pitänyt kuntien rahoituksen todella kireällä. Uhkana on, että 
sama linja jatkuu ja kiristyy vaalien jälkeen. Julkista sektoria 
on purettu eri tavoin 90-luvun alusta saakka, mutta nyt uusli-
beralismin uskossaan vahvistunut porvaririntama valmistelee 
viimeistä rysäystä: verovaroin ylläpidetystä julkisesta sekto-
rista viedään yksityisille viimeisetkin rippeet. Siinä oikeistolle 
avuksi tarjoutuu EU, jonka komissio on ohjaamassa jäsenmai-
ta tiukan taloudenpidon, julkisen sektorin yksityistämisen, 
eläkkeiden ja palkkojen leikkausten, ay-oikeuksien rajoitta-
misen ja tasaveron tielle. Uusliberalistisen markkinapolitii-
kan kriisiin vastataan politiikkaa entisestään jyrkentämällä. 
Oikea tie löytyisi päinvastaisesta suunnasta: eurooppalaisten 
pankkien miljarditukemisen lopettamisesta, finanssitalou-
den verottamisesta, suurituloisten verotuksen kiristämisestä, 
julkisten palveluiden vahvistamisesta ja tuloerojen ja köyhyy-
den vähentämisestä. Eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen 
suunta. Valitse vasen!

Johannes Yrttiaho 
Kaupunginvaltuutettu, 
vastaava toimittaja

Ilmapiiri lämpeni Runosmäessä, kun 
yhtiöiden ilmoitustauluille ilmestyi 
tieto Runosmäen Lämpö Oy:n hank-
keesta saada uudelle lämpölaitoksel-
leen tonttimaata virkistysalueelta. 
Vaikutukseltaan merkittävä asema-
kaavamuutos kohdistuu kortteliin 
127 sekä osalle Parolanpuistoa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma oli 7.12.2010 lautakunnan ko-

kouksessa tiedoksi merkittävänä asiana. 

Suunnitelma lähetettiin maanomistajille 

ja -vuokralaisille sekä yhdistyksille ja vi-

ranomaisille. Valmisteluaineisto oli esillä 

11.1.2011 asti, johon mennessä oli viimeis-

tään esitettävä osallisten mielipiteet suun-

nitelmaan. 

Hanketta vastustetaan laajasti
Kaikissa minulle tulleissa yhteydenotois-

sa vastustettiin hanketta, jolla taas oltai-

siin pienentämässä lähivirkistysaluetta. 

Alue on Runosmäen, Aurinkolaakson sekä 

toisella puolella sijaitsevien Liljalaakson ja 

Nättinummen sekä muiden alueiden asuk-

kaiden runsaassa virkistyskäytössä.

Ympäristö- ja kaavoitusviraston uutta 

kaavaa valmistelevalta virkailijalta saama-

ni vastauksen mukaan viitisenkymmentä 

pääasiassa kaavoitushanketta vastusta-

vaa kannanottoa oli toimitettu virastoon. 

Eräissä asuntoyhtiöissä oli kerätty sitä 

Lämpöä Runosmäessä ja Turun seudulla
vastustavia nimilistoja. Myös määräajan 

jälkeen tulleet mielipiteet ovat mukana 

jatkovalmistelussa ainakin kommentoita-

vana.

Runosmäkiseuran mielipide
Vaikka Runosmäkiseura ry. on asiassa 

suunnitteluosallinen, saimme asian kä-

sittelyymme vasta 19.1.2011 koolle kut-

suttuun seuran hallituksen kokoukseen. 

Hallitus hyväksyi yksimielisesti varapu-

heenjohtajana tekemäni ehdotuksen lau-

sunnoksi kaavoitusvirastolle. 

Kannanotossa totesimme, että lähivir-

kistysalue on Runosmäen, Aurinkolaak-

son ja alueen toisella puolen sijaitsevien 

Liljalaakson ja Nättinummen asukkaiden 

runsaassa virkistyskäytössä eikä sen pie-

nentäminen ole asukkaiden virkistystar-

peiden kannalta hyväksyttävää.

Runosmäen Lämmön esittämän tontti-

tarpeen lisäksi käsittelyssä olevalla ehdo-

tuksella laajennettaisiin samalla lisäaluet-

ta muulle teollisuusrakentamiselle ja sen 

vaatimalle liikenteelle. 

Mahdollisen uuden lämpökeskuksen si-

joittamispaikasta totesimme, että mikäli 

seudulliset energiaratkaisut eivät tulevai-

suudessa aiheuta uuden alueellisen läm-

pökeskuksen rakentamisesta luopumista, 

tulisi se rakentaa Vahdontien pohjoispuo-

liselle teollisuusalueelle. 

Muiden vaihtoehtojen ohella esimerkik-

si Vahdontie 17:ssa oleva teollisuustontti 

olisi asutuksesta kauempana ja liikenteen 

järjestämisen kannalta huomattavasti pa-

rempi sijoituspaikka.

Seudullinen ratkaisu 
valtuustoon

Turku Energia Oy ja Fortum Oy ovat jo 

tehneet aiesopimuksen kaukolämmön ja 

sähköntuotannon uudesta järjestelystä 

Toimitus: 
Hakakatu 12, 20540 Turku 
p. (02) 237 9030

Vastaava toimittaja: 
Johannes Yrttiaho

Talouspäällikkö: 
Pekka Heikkilä

Julkaisija: 
Turun Vasemmistoliitto ry

Painopaikka: 
Salon Lehtitehdas

Painos 33 200 kpl 
ISSN 1236-8733

Turun seudulla. Tulevan ratkaisun merki-

tys mm. ympäristö- ja taloudellisten vai-

kutusten osalta vaatii, että seudun kuntien 

valtuustot eivät jätä päätösvaltaa vain kah-

den yhtiön väliseksi ratkaisuksi. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä 

onkin toiminut sen puolesta, että asia tuo-

daan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 

virkavastuulla esiteltynä. Asian valmis-

telussa on selvitettävä perusteellisesti eri 

vaihtoehtoiset ratkaisut myös käytettävien 

energialähteiden ja niiden saatavuuden 

osalta.

Hallituksen hiilijalanjälki
Hallituspuolueet kokoomus, keskusta, 

vihreät ja rkp tekivät energiaverojen hui-

mat korotukset ja romuttivat hetkessä ai-

keen kahden maakaasulla toimivan kom-

bivoimalan rakentamisesta tänne. Niissä 

olisi sähkön- ja kaukolämmöntuotannon 

yhdistämisellä päästy jopa 90 %:n koko-

naishyötysuhteeseen ympäristöystävälli-

sesti.

Nyt ovat näidenkin puolueiden edustajat 

täällä ihmetyksen sormi kummastuksen 

suussa. Jatketaanko sittenkin hiilellä, kun 

eivät vaihtoehtoiset energialähteet taida 

riittää?

Sauli Saarinen 
Vasemmistoliiton  

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Turun Vasemmistoliitto

kunnallissihteeri 
Pekka Heikkilä 
p. 0400 826 747 
pekka.heikkila@nic.fi

www.turunvasemmistoliitto.fi 

Turun Vasemmistonuoret

piirisihteeri 
Misha Dellinger 
p. 045 131 2552 
varsinais-suomi@ 
vasemmistonuoret.fi

www.vs-vanu.fi

Varsinais-Suomen

Kaikissa minulle 
tulleissa 

yhteydenotoissa 
vastustettiin hanketta, 

jolla taas oltaisiin 
pienentämässä 

lähivirkistysaluetta.

Uusliberalistisen markkinapolitiikan 
kriisiin vastataan politiikkaa 

entisestään jyrkentämällä. Oikea tie 
löytyisi päinvastaisesta suunnasta.
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täneet näkemästä EU:n todellista luonnetta. SAK 

ja muut keskusjärjestöt kampanjoivat aikanaan 

voimakkaasti Suomen Emu-jäsenyyden puoles-

ta. Lipponen (sd.) vaati: ”Emuun ensimmäis-

ten joukossa. On päästävä ytimeen.” Nyt ollaan 

maksajien ytimessä. 

Myös Lissabonin sopimuksen kritiikitön puo-

lustaminen käy ay-liikkeelle kalliiksi. Sopimuk-

sen myötä EY-tuomioistuin on jo murtanut 

tuomioillaan ja tulkinnoillaan lakko-oikeutta. 

Ay-liikkeen on juuri nyt reagoitava rajusti ko-

mission esityksiin. Myöhemmin se saattaa jäädä 

vain kahleiden kalisteluksi.

Euroopan laajuinen oikeistohyökkäys on ver-

hottu kasvun ja työllisyyden pelastusoperaati-

oksi: ”Kivuliaat päätökset ovat kestävän talous-

kasvun perusta”, sanoo pääministeri ja tarjoilee 

leikkauslistoja. Nyt on leikkausten sijaan puu-

tuttava kriisin syihin rajoittamalla finanssipää-

oman valtaa. Tarvitaan radikaali muutos, jossa 

kansanvalta ulotetaan sinne, missä nyt määrää 

suuri raha.

Jyrki Yrttiaho 
Kansanedustaja, ay-toimitsija

www.jyrkiyrttiaho.fi

Kohti maksutonta, laadukasta terveydenhuoltoa

Ei euroakaan keinottelijoiden pelastamiseksi!

Pohjoismaisen hyvinvointival-
tion perusajatus lähtee siitä, 
että jokainen maksaa maksu-
kykynsä mukaan veroja, joilla 
turvataan kaikille yhteiset laa-
dukkaat julkiset palvelut.

Terveyserojen syitä ja taustoja on Suomessa pit-

kään tutkittu ja niistä on saatavissa luotettavaa 

tietoa. Eräänä syynä terveyserojen kasvulle on to-

dettu palvelumaksut: asiakasmaksut, lääkekulut, 

matkakulut, apuvälinekulut, puhelinkulut sekä 

näiden yhteisvaikutus vähävaraisen muutenkin 

pienessä budjetissa. Terveyskeskusmaksujen on 

todettu vähentävän erityisesti moni- tai pitkä-

aikaissairaiden, vähävaraisten ja riskiryhmien 

terveyspalveluiden käyttöä.

Selvitysten mukaan pienituloiset saattavat 

siirtää lääkärille lähtöä tai jättää kontrollikäyn-

tejä väliin asiakasmaksujen vuoksi. Pienituloi-

set eivät välttämättä kykene hankkimaan heille 

määrättyjä lääkkeitä. Vähävarainen saattaa jou-

tua jättämään ruokakaupassa käynnin väliin tai 

Oikeistohallituksen johdolla 
Suomea on sidottu kasvaviin 
velkavastuisiin, eurooppalai-
siin pankkitukiin.

Pääministeri Kiviniemi (kesk.) ja valtiovarain-

ministeri Katainen (kok.) kiemurtelevat, eivätkä 

halua tunnustaa euromaiden kokouksissa anta-

miaan sitoumuksia. Suomen miljarditakaukset 

nostetaan tosiasiassa 8 miljardista eurosta ehkä 

jopa kaksinkertaisiksi. EU:n ns. vakausmeka-

nismilla rahoitetaan pankkeja ja suursijoittajia 

kansalaisten kustannuksella. Oikeiston valitse-

ma latu on kohtalokas, sillä EU:n kriisille ei näy 

loppua. Siksi sanomme: Ei eurokaan keinotteli-

joiden pelastamiseksi!

Komissio on määrittänyt kymmenen toimenpi-

dettä, jotka jäsenvaltioissa on toteutettava vuo-

sina 2011–12. Lääkkeet ”kasvun hyväksi” muo-

dostavat uusliberalistisen matokuurin, jollaista 

ei ole ennen nähty. Suomen hallitus on pitänyt 

ehdotuksia perusteltuina. Euroopan keinottelu-

kriisin varjolla komissio on astumassa merkit-

tävän askeleen liittovaltion suuntaan riisumalla 

jäsenvaltioilta budjettivaltaa ja pakottamalla 

hallitukset noudattamaan sisäisen devalvaation 

lainaamaan rahaa lääkkeisiin. Tämä tarkoittaa 

käytännössä velkaantumista ja köyhyyden syve-

nemistä.

Suomen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat 

jo nyt Euroopan korkeimpia, mikä rasittaa eri-

tyisesti pienituloisia, työttömiä ja pitkäaikais-

sairaita. Ei ole järkevää eikä perusteltua syventää 

tulo- ja terveyserojen kasvua. Kun tutkitusti tie-

dämme, mitä terveydenhuollon asiakasmaksut 

tarkoittavat paitsi taloudellisesti niin myös inhi-

millisesti, on meidän lähdettävä tavoittelemaan 

maksutonta terveydenhuoltoa.

Suomen terveydenhuollon peruspalvelut on 

nostettava maailman parhaimmaksi. Nopea ja 

maksuton pääsy asiantuntevalle vastaanotolle 

sekä säännölliset terveystarkastukset ovat paras 

keino auttaa ihmisiä huolehtimaan itsestään. 

Nostamalla terveydenhuollon rahoitus euroop-

palaiselle keskitasolle takaamme riittävät resurs-

politiikkaa. Verotuksessa vaaditaan siirtymistä 

entistä enemmän pienituloisia rokottavaan ku-

lutuksen verotukseen ja tasaveroon.

Eläkejärjestelmien osalta tulilinjalla ovat var-

haiseläkkeet, meillä tappolistalla ovat osa-aika-

eläke ja työttömyysputki. Tavoitteeksi asetetaan 

eläkeiän nostaminen, yksityisen eläkesäästämi-

sen tukeminen ja eläkeleikkaukset. Työttömyys-

turvaan komissio haluaa lisää kannustavuutta ja 

turvan vaihtelua suhdanteiden mukaan. 

Euromaiden kilpailukykysopimus on samalla 

linjalla. Siinä vaaditaan mm. ay-liikkeen sopi-

musvapauteen puuttumista ja palkkakehityk-

sen rajoittamista. Jäsenmaille asetetaan velvoite 

puuttua palkkaratkaisuihin. Julkisella sektorilla 

on noudatettava tiukkaa palkkamalttia ja julki-

sia palveluja on leikattava. Yksityisen pääoman 

asemaa vahvistetaan julkiseen sektoriin nähden.

Nyt viimeistään pitäisi myös ammattiyhdistys-

eliitin silmistä pudota suomukset, jotka ovat es-

sit palkata lisää henkilökuntaa terveysasemille. 

Turussa Vasemmistoliitto on kuluneella kau-

della laittanut rajusti hanttiin, kun kolmen kop-

la eli kokoomus, vihreät ja demarit ovat tehneet 

rakenneuudistuksiaan. Ensin suljettiin tehosta-

misen nimissä kolme alueellista terveysasemaa 

Maariasta, Jyrkkälästä ja Suikkilasta. Tämän 

jälkeen kolmen kopla päätti ulkoistaa Pansion 

terveysaseman. Tämän hankkeen kilpailuttami-

nen on vielä kesken. Vasemmistoliiton mielestä 

terveys ei ole kauppatavaraa, joten äänestimme 

ulkoistamista vastaan. Samalla rahalla olisimme 

halunneet palkata kunnalliselle terveysasemalle 

viisi puuttuvaa terveyskeskuslääkäriä ja neljä sai-

raanhoitajaa. Näin olisimme voineet vahvistaa ja 

kehittää julkista laadukasta terveydenhuoltoa ja 

lyhentää jonotusaikoja huomattavasti.

Mirka Muukkonen 
Kaupunginvaltuutettu, Turku  

Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

www.mirkamuukkonen.net
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Vasemmiston kansanedustajat 
ahkerimpien kolmikossa
Eduskunta kirjaa ja tilastoi 
kansanedustajien valtiopäivä-
toimia, joihin luetaan lakialoit-
teet, toimenpidealoitteet sekä 
kirjalliset ja suulliset kysymyk-
set hallitukselle ja asianomai-
selle ministerille.

Varsinais-Suomen kansanedustajien ahkeruus-

tilastossa molemmat Vasemmistoliiton edusta-

jat sijoittuvat päättyneellä eduskuntakaudella 

144

Terveys ei ole 
kauppatavaraa.

Nyt rahoitetaan 
pankkeja kansalaisten 

kustannuksella.

kärkikolmikkoon. Raisiolainen Jyrki Yrttiaho 
on tilaston mukaan kaikista Varsinais-Suomen 

edustajista toiseksi ahkerin. Hän on pitänyt 

aloitteissaan ja kysymyksissään esillä mm. telak-

kakriisiä ja telakkatukia, tukien kotimaisuus- ja 

työllistämisehtoja, harmaan talouden torjuntaa, 

vanhusten hoivaa, eläkkeiden tarkistuksia ja 

työttömien toimeentuloa. 

Kolmanneksi ahkerin vaalipiirin kansanedus-

tajista on turkulainen Annika Lapintie. Hänen 

aloitteissaan esillä ovat mm. toimeentulotuki, lap-

silisät, opetusasiat ja ympäristökysymykset. (UP)

Varsinaissuomalaiset kansanedustajat järjestyksessä 
valtiopäivätoimien lukumäärän mukaan:

 1. Pertti Hemmilä (kok)
 2. Jyrki Yrttiaho (vas)
 3. Annika Lapintie (vas)
 4. Ilkka Kantola (sd)
 5. Katja Taimela (sd)
 6. Marjaana Koskinen (sd)
 7. Esko Kiviranta (kesk)
 8. Anne-Mari Virolainen (kok)
 9. Jouko Laxell (kok)

 10. Timo Kaunisto (kesk)
 11. Petteri Orpo (kok)
 12. Janina Andersson (vihr.)
 13. Heli Paasio (sd), äitiysloma 2010–
 14. Ville Niinistö (vihr.)
 15. Mauri Salo (kesk), eduskuntaan 2.8.2010
 16. Ilkka Kanerva (kok), ministerinä 2007–08
 17. Stefan Wallin (rkp), ministerinä 2007–

(Lähde: Eduskunnan www-sivut)



Eduskuntavaalit 20114

Vain Vasemmisto saa aikaan muutoksen

Työuupumuksesta tullut kansantauti

Usein kuulee sanottavan, et-
tei äänestämisellä ole suurta 
merkitystä, ja ettei ole väliä 
ketä eduskuntaan valitaan. 
Tämä ei pidä paikkaansa. Jo-
kaisella Vasemmistolle anne-
tulla äänellä on merkitystä.

Suurempi eduskuntaryhmä tuo suuren paino-

arvon – esitykset ja lakialoitteet menevät silloin 

paremmin läpi niin hallitusohjelmassa kuin 

eduskuntakäsittelyssä. Enemmän edustajia edus-

kunnan valiokunnissa merkitsee, että voimme 

tehdä omia esityksiä ja parantaa hallituksen lake-

ja paremmin omia näkemyksiämme vastaaviksi.

Silti nykyiselläkin kansanedustajajoukollamme 

olemme saaneet paljon aikaan. Ilman Vasemmis-

toa eivät eläkeiän nosto, yhteisten palveluiden ja 

valtionyhtiöiden yksityistäminen, tai epäoikeu-

denmukaiset veronkevennykset olisi kohdanneet 

Suomalaisista lapsista 15–20% voi huonosti. Vuonna 2009 
alle 30-vuotiaista jäi työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterve-
yden ongelmien takia 1 959 nuorta. Vanhuuseläkkeelle jak-
saa aina vain pienempi osa. Vuosittain yli 4 000 henkilöä jää 
työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Tällä hetkellä 
noin 38 000 suomalaista on työkyvytömänä mielenterveyden 
ongelman takia.

eduskunnassa todellista vastarintaa. Perustur-

van puolustajat olisivat olleet harvassa.

Monet esityksemme ovat saaneet vastakaikua. 

Kuluneella vaalikaudella herätimme vaatimuk-

sen työmarkkinatuen tarveharkinnan poistos-

ta ja lapsilisien takaamisesta kaikille perheille. 

Olemme olleet keskustelunavaaja harmaan ta-

louden, talousrikollisuuden ja pääomaverojen 

kierron paljastamisessa. Kaikki nämä asiat ete-

nevät nyt.

Vasemmiston on painettava päälle jatkuvasti 

ja tähdättävä korkealle. Suomeen on saatava tur-

valliset työehdot, 10 euron minimipalkka, 750 

euron perusturva ja riittävästi henkilökuntaa 

julkisiin palveluihin. Eläkeiän nostaminen on 

torjuttava. Työttömyyttä aiheuttava ja ihmisar-

voa riistävä harmaa talous on kahlittava ja am-

mattiliitoille on saatava kanneoikeus – on tehtä-

vä selväksi, ettei Olkiluodossa maksettu kahden 

euron tuntipalkka kuulu oikeusvaltioon.

Tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseksi 

Kun jo päiväkodissa on aloitettu harjoittelu kil-

pailuun, ollaan hyvin valmiita tämän päivän työ-

elämään. Pätkätöitä ja pieni palkka jakkupuvun 

taskussa. Töitä on tehtävä monessa eri paikassa, 

jotta voisi kustantaa työn vaatiman elintason. Ys-

täviä ei tarvita, jos niitä onkaan. Vapaa-aika käy-

tetään strategioiden miettimiseen. On täytettävä 

paikka, mihin on kauan valmistauduttu, vaikka 

työn sisältö olisi tylyä.

Työ ei kuitenkaan ole maratonjuoksu tai Ete-

lämantereen ylitys. Ei. Työ on tiimityötä, jota 

kaikki tekevät yhdessä yhteisen strategian eteen. 

Tavoitteet saavutetaan vain saumattomalla yh-

teistyöllä. Yksilön ja yhteisön tavoitteet törmää-

vät. Mikään öinenkään ponnistelu ei enää auta. 

Työkaveri on samalla maratonilla ja työntää si-

nua kyynärpäällä yli radan. Seurauksena ei voi 

olla kuin pettymys ja uupumus.

tarvitaan iso veroremontti. Pääomatuloilla le-

päilevien verokiertolaisten helliminen on lope-

tettava. Suurituloisten verotusta on kiristettävä 

ja pääomavero tehtävä progressiiviseksi. Joukko-

työttömyyttä ja epävarmuutta aiheuttavat villit 

rahamarkkinat voidaan palauttaa verotusta ki-

ristämällä demokraattiseen kontrolliin.

Tavoitteemme ovat suuria, ne eivät mene läpi 

ilman riittävän suurta kansanedustajajoukkoa. 

Vasemmistolla on paljon hyviä ehdokkaita, jotka 

haluavat tehdä työtä tasa-arvoisemman yhteis-

kunnan rakentamiseksi. Työmme eduskunnassa 

tulevalla vaalikaudella tarvitsee entistä suurem-

man joukon ja entistä vahvemman äänen.

Annika Lapintie 
Kansanedustaja, Turku 

Vasemmistoliiton  

eduskuntaryhmän puheenjohtaja

www.annikalapintie.net

Työuupumuksen pitkälliset ja vaikeat muodot 

ovat lisääntyneet, koska työelämän arvot ovat 

rapautuneet. Ei ole enää työyhteisöjä, vaan aino-

astaan vaihtuvia työympäristöjä. Ihmiset eivät 

tule tutuiksi, koska sosiaaliset suhteet ovat hai-

taksi ja vievät arvokasta suorittamisaikaa. Laa-

tupalkinnot ja työyhteisön virkistyspäivät ovat 

suorittamisen huippuhetkiä. Kilpailu on aina ja 

kaikkialla. Mikään ei enää riitä, ei edes tunnit 

vuorokaudessa. Yksinäisyys lisääntyy.

Mikäli Suomessa ei nopeaan tahtiin tehdä ar-

vomaailman muutosta, on syntymässä sukupol-

vi, joka syö masennuslääkkeitä ja on pitkäaikai-

sessa terapiassa, yksin. Uuteen arvomaailmaan 

kasvu lähtee jo lapsen kasvatuksesta. Lapselle tu-

lee opettaa solidaarisuutta ja yhteisyyttä, mutta 

myös laiskuutta ja nautintoja. Koulutoimi ei saa 

korostaa toista alentavaa kilpailukulttuuria. Sen 

tulee panostaa yhteistyöhön ja toisen ihmisen 

kunnioittamiseen. Koulukaveri on tuki ja turva, 

ei vihollinen. Koulussa opittu toveruus, antaa 

meille työelämässä paremmat valmiudet huoma-

ta toisen pahaolo jo ajoissa.
Pirjo Rinne 
Kaupunginvaltuutettu  

Kaupunginhallituksen jäsen 

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja

www.pirjorinne.net
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Kaukolämmön monopoli käy kukkarolle
Turun seudulla kuluttaja mak-
saa kaukolämmöstä maan ko-
vinta hintaa. Kaukolämpöyh-
tiöt nostivat hintoja vuoden 
alussa mm. veronkorotusten 
vuoksi.

Lämmön hinta on Turussa ja ympäristökunnis-

sa 40 prosenttia enemmän kuin Helsingissä ja yli 

50 prosenttia enemmän kuin Oulussa. Kauko-

lämmön hinta on noussut Turun seudulla heinä-

kuun alusta yli 25 prosenttia, kun koko Suomessa 

se on noussut keskimäärin 12,3 prosenttia. 

Tiedot käyvät ilmi Vasemmistoliiton kansan-

edustaja Jyrki Yrttiahon hallitukselle osoitta-

masta kirjallisesta kysymyksestä. Yrttiaho kysyy, 

tapahtuuko Turun seudulla lain vastaista kilpai-

lun rajoittamista. Hän on tehnyt selvityspyyn-

nön asiasta myös kilpailuvirastolle.

– Kaukolämmön suuret alueelliset hintaerot 

ja tuotantokustannusten kasvuun nähden koh-

tuuttomat hinnankorotukset herättävät epäilyjä 

energiayhtiöiden määräävän markkina-aseman 

väärinkäytöstä, Yrttiaho sanoo. 

Turun seudun kunnat ovat kevään aikana päät-

tämässä uudesta energiaratkaisusta. 

– Fortum ja Turku Energia sopivat tällä järjes-

telyllä liiketoiminnallisesta työnjaosta ja mark-

kinoista. Se ei ainakaan helpota kaukolämmön 

kuluttajien tilannetta, uumoilee Yrttiaho. (UP)

Suomalainen sisu yhdistettynä työmoraaliin on 

sairastuttanut useita sodanjälkeisten sukupolvi-

en työntekijöitä, samaan aikaan kun työelämän 

ehdot ovat kokoajan tiukentuneet. Suuret ikä-

luokat hoitavat asiaa usein alkoholilla ja kuolevat 

sen seurauksiin. Heidän lapsensa ovat oppineet 

alkoholin vaarat, mutta eivät osaa säännöstellä 

työn ja vapaa-ajan määrää. Meille on syntynyt 

sukupolvi, joka aloittaa työmarkkinoilla kilpai-

lun jo päiväkodissa. He valmistuvat koulusta 

suosikkiammatteihin kiitettävin arvosanoin 

kuntonyrkkeilyhanskat kädessä. He tietävät, 

että parhaasta ystävästä voi tulla pahin viholli-

nen työnhakuprosessissa. He varautuvat sotaan 

ja panostavat täysillä varustautumiseen. Hyvä 

ulkonäkö, yleiskunto, esiintymistaito ja oman 

itsensä markkinointitaito ovat arvoja, jotka nos-

tetaan kaiken edelle.

EDUSKUNTAVAALIT 17.4.2011 
ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-12.4. ÄÄNESTÄ!
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Elias Laitinen 
Opiskelija

www.politiikantulevaisuus.fi

Vallan jakamisessa on tulevaisuus
Tukiryhmäni on kevään aikana 
järjestänyt sarjan keskustelu-
tilaisuuksia, joissa on käsitel-
ty demokratiaa eri kannoilta. 
Tilaisuuksissa on puitu julki-
shallinnon ja politiikan avoi-
muutta, korttelivaltuustoja ja 
maakuntahallinnon demokra-
tiaa.

Olemme olleet liikkeellä hyvään aikaan, sillä 

perussuomalaisten kannatuksen nousu on vain 

yksi merkki siitä, että ihmiset kaipaavat muutos-

ta jäykkään ja vaihtoehdottomaan politiikkaan.

Joukkopuolueiden aika on ohi, ja ihmisille on 

pystyttävä tarjoamaan uusia keinoja osallistua. 

Ajatus todellisesta vallansiirrosta pois pieniltä 

päättäjien piireiltä on näissä piireissä mukana 

oleville hankala, sillä siellä missä on valtaa, sinne 

syntyy aina eliitti, joka yrittää sulkea muut ulos 

ja käyttää sitä itse. Tuo vallansiirto on kuitenkin 

tarpeellinen ja välttämätön.

Vallansiirtoa vaadittaessa kuulee monesti sa-

nottavan, että ihmiset eivät osaa päättää ja että 

he eivät ole tarpeeksi perehtyneitä asioihin. Itse 

uskon niin vakaasti demokratiaan, että en voi 

hyväksyä ajatusta siitä, että johonkin on jollain 

tavalla valikoitunut joukko, joka osaa hallita, ja 

hallitsee niitä raukkoja, jotka eivät osaa vaan jou-

tuvat olemaan hallittavina. Kaikki eivät voi ei-

vätkä halua olla täysipäiväisiä poliitikkoja, mut-

ta miten olisi esimerkiksi kansalaiskeskustelut, 

joissa joukko ihmisiä perehtyisi käsillä olevaan 

asiaan ja kävisi siitä sitten perusteellista keskus-

telua päätöksenteon tueksi. Talouskriisin järkyt-

tämässä Islannissa säädettiin juuri maahan tällä 

menetelmällä uusi perustuslaki. Voi vain kuvi-

tella, millaisen vastaanoton vastaava ajatus olisi 

saanut Suomessa.

Nyt on taas vaalit, edessä on valinnoista han-

kalin. Näissä vaaleissa ei voi äänestää vain yhtä 

asiaa, vaan on pakko punnita ehdokkaan per-

soonaa, puoluetta ja mielipiteitä, kaikkia samal-

la kertaa! Toivottavasti silti osaat päättää, ettei 

kukaan pääse sanomaan, että ihmisiltä pitäisi 

tämäkin oikeus ottaa pois.

Vasemmisto haluaa Suomen 
ilmastopolitiikan edelläkävijäksi
Ilmastonmuutos on aikamme 
tärkeimpiä poliittisia haastei-
ta. Se on myös mahdollisuus 
luoda kestävämpi yhteiskun-
ta, jossa sekä ihmisten että 
ympäristön hyvinvoinnista pi-
detään huolta.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on siksi va-

semmistolaisen ympäristöpolitiikan keskeisim-

piä vaatimuksia. Yhteiskuntaa on kehitettävä 

vähäpäästöiseksi samalla kun parannamme 

palveluja, liikkuvuutta, pienennämme energia-

laskuja, lisäämme ihmisten autonomiaa, kiih-

dytämme viherkaulustyöpaikkojen syntymistä 

ja helpotamme ympäristöystävällisen elämän 

elämistä. Kaikki tämä on saavutettavissa kau-

konäköisellä ilmastopolitiikalla ja tehokkailla 

ohjauskeinoilla.

On meidän vastuullamme tehdä poliittisia rat-

kaisuja, joiden kautta pystymme pysäyttämään 

ilmaston lämpenemisen enintään kahteen astee-

seen esiteollisesta ajasta. Sen tekeminen edellyt-

tää ilmastopäästöjen tarpeeksi kunnianhimoista 

vähentämistä. Näiden päästönvähennysten saa-

vuttamiseksi on yhteiskunnan rakenteita muu-

tettava poliittisen ohjauksen kautta. Jos sälyte-

tään vastuu päästöjen vähentämisestä yksilöiden 

harteille, niin mahdollistavien rakenteiden 

puute tekee päästöjen vähentämisestä ihmisten 

hyvistäkin yrityksistä huolimatta liian vaikeaa. 

Vasemmisto haluaa tehdä ilmastoystävällisyy-

destä kaikkien arkipäivää ja kaikkien oikeuden 

parantamalla joukkoliikennettä ja asumisen ym-

päristöystävällisyyttä. Vähävaraisille on ympä-

ristöystävällisyydestä syntyviä kuluja kompen-

soitava perusturvan tason nostolla ja verotusta 

uudelleen suuntaamalla.

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä vasem-

mistolle myös sen tuomien positiivisten sivuvai-

kutusten takia. Uusiutuva energia ja sähköau-

toklusteri voisivat työllistää 50 000 ihmistä, sen 

lisäksi myös isot panostukset raideliikenteeseen 

sekä rakennusten energiatehokkuuden lisäämi-

seen vaikuttaisivat työllisyyteen merkittävästi. 

Energiatehokkuuden lisäämisellä säästyy rahaa 

niin kuluttajilta kuin valtiolta ja päästövähen-

nykset pidentävät elinajanodotetta ja vähentävät 

sairaslomapäiviä.

Ilmastolaki antaa ohjauskeinona selkeät raa-

mit päästöjen vähentämiselle, ja asettaa vastuun 

selkeästi myös poliittisten päättäjien harteille. 

Tulevalla ja sen jälkeen tulevilla hallituksilla on 

velvoite toteuttaa päästövähennykset lain asetta-

man aikataulun ja prosenttitasojen mukaisesti, 

minkä kautta pystytään turvaamaan prosessin 

jatkuvuus ja tavoitteissa pysyminen. Viiden pro-

senttiyksikön vuosittaisilla vähennyksillä pysty-

tään kohtuullisella todennäköisyydellä pysäyt-
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tämään ilmaston lämpeneminen alle kahteen 

asteeseen. Vasemmisto haluaa Suomen siirty-

vän ilmastopolitiikan jarrumiehestä edelläkä-

vijäksi.

Li Andersson 
Valt. kand, opiskelija

www.liandersson.net
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VASEMMISTON VAIHTOEHTO NYKYPOLITIIKALLE!
Loppu kyykyttämiselle ja työehtojen 
polkemiselle
Harmaa talous kitketään valvonnalla ja kovemmilla 
rangaistuksilla sekä ulottamalla tilaajavastuulaki 
koko alihankintaketjuun. Pätkä- ja vuokratyönte-
kijöille taataan kunnon työehdot. Ammattiyhdis-
tysliikkeelle kanneoikeus, jotta se voi puolustaa 
työntekijöiden oikeuksia. Työehtosopimuksia vah-
vistetaan, ja niitä tuetaan säätämällä kaikille 10 
euron lakisääteinen minimituntipalkka.

Verot maksukyvyn mukaan
Alle 10 000 euron vuosituloja ei veroteta. Pääoma-
tuloja verotetaan samoin kuin palkkatuloja. Pörs-
sikeinottelua rajoitetaan rahoitusmarkkinaverolla. 
Ympäristöveroilla suojellaan luontoa, ja ne toteu-
tetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Valtion 
tuloja lisätään veropohjaa laajentamalla, jolloin 
leikkauslistoja ei tarvita. Harmaa talous kitketään 
ja ydinvoimalle säädetään haittavero.

Turvattu toimeentulo kaikille
Kaikille on taattava 750 €/kk perusturva. Sen pii-
riin kuuluvat työttömät, pientä eläkettä, sairaus-, 
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja saavat sekä 
opintorahaa, kodinhoidontukea ja yrittäjien start-
tirahaa saavat. Tämä on ensimmäinen askel kohti 
perustuloa ja vähentää köyhyyttä sekä ihmisten 
juoksuttamista luukulta toiselle.

Terveys ei ole kauppatavaraa
Terveydenhuoltoon lisää työntekijöitä, ja heille 
mahdollisuus vaikuttaa työnsä kehittämiseen. 
Työstään he ansaitsevat kunnon palkan. Terveys-
palveluihin säädetään 650 euron vuosittainen mak-
sukatto. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden re-
sursseja lisätään. Vanhuksille oikeus inhimilliseen 
hoivaan – pääsy laadukkaaseen hoitoon turvataan 
vanhuspalvelulailla. Terveys ei ole kauppatavaraa: 
ulkoistaminen ja yksityistäminen lopetetaan.

Joukkoliikenteestä halpaa ja 
helppoa
Edullinen, luotettava ja laadukas julkinen liikenne 
on vaihtoehto yksityisautoilulle. Suomi pitää saada 
raiteille. Valtion on investoitava uusiin ratayhteyk-
siin ja peruskorjauksiin.

Tasa-arvoiseen sivistykseen
Opiskelijoiden toimeentulo ei voi perustua laina-
rahaan. Peruskoulujärjestelmää ei saa romuttaa. 
Säädetään laki varhaiskasvatuksen ja peruskoulu-
tuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi. Maksuton 
koulutus ja sivistys omassa maakunnassa taattava 
kaikille. Taide ja kulttuuri ovat perusoikeuksia.

Aikaa vanhemmuuteen
Lapsilla ja vanhemmilla on oikeus toistensa ai-
kaan. Vanhempainvapaa uudistetaan siten, että 
molemmille vanhemmille kuuluu yksi 6 kk jakso, ja 
kolmannesta vanhemmat sopivat keskenään. Yk-
sinhuoltaja saa viettää vauvansa kanssa kaikki 18 
kuukautta. Vanhemmuuden kustannukset jaetaan 
kaikkien työnantajien kesken. Yrittäjien sijaispal-
velu vakinaistetaan koko maahan.

Eläkkeellä on voitava elää hyvin
Työeläkeiän alaraja säilytetään 63 vuodessa. Eläk-
keelle päästään joustavasti 63–68-vuotiaana. 
Työuria pidennetään työllistämällä työttömiä ja 
parantamalla työssä jaksamista. Eläkkeen on rii-
tettävä ihmisarvoiseen elämään.

Yhdenvertaisuutta
Lakien pitää estää syrjintä ja mahdollistaa kaikille 
itsemääräämisoikeus ja elämä yhteiskunnan täy-
sivaltaisena jäsenenä. Säädetään sukupuolineut-
raali avioliittolaki, joka takaa myös tasavertaiset 
adoptio-oikeudet. Samat oikeudet ja velvollisuudet 
kuuluvat kaikille.

Ilmasto-oikeudenmukaisuutta
Säädetään vuosittaisiin päästövähennyksiin perus-
tuva sitova ilmastolaki. Ilmastoa ei jätetä markki-
noiden armoille. Kehittyviä maita tuetaan ympä-
ristöystävälliseen tuotantoon. Ilmastonmuutoksen 
torjunta ei saa nostaa pienituloisten elinkustan-
nuksia. Ydinvoimaa ei rakenneta lisää.

Tieto kuuluu kaikille
Internetin ja uusien tekniikkojen mahdollisuuksia 
on käytettävä ihmisten vapauksien lisäämiseen. 
Julkinen informaatio on oltava kaikkien käytettä-
vissä. Kirjastojen resursseja lisätään. Julkishallin-
nossa ja kouluissa säästetään suosimalla avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoja. Julkisen tiedon on oltava 
ymmärrettävää ja helposti saatavilla.

Asumisen hinta alas
Jokaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asumi-
seen. Vuosittainen asuntotuotanto nostetaan 30 
000 asuntoon. Asumistukea myönnetään kaikkiin 
vuokra-asuntoihin, jotta tuen saajat eivät keskity 
samoille alueille.

Hyvinvointia koko maahan
Valtion on taattava rataverkot, tiet, posti- ja puhe-
linpalvelut sekä tietoliikenneyhteydet koko maahan. 
Valtiontuki kohdennetaan alueellisiin osaamisvah-
vuuksiin ja luonnonvarojen kestävään kehittämi-
seen. Maaseudun ja kaupunkien vastakkainasette-
lusta siirrytään rakentavaan yhteistyöhön.

Vastuullista turvallisuuspolitiikkaa
Sotilaallinen liittoutumattomuutemme edistää rau-
haa ja vakautta. Suomesta tehdään rauhanturvaa-
misen suurmaa. YK:n operaatioihin panostetaan, 
ja joukot vedetään pois Afganistanista. Armeijan 
määrärahat jäädytetään, ja ne kohdennetaan it-
senäiseen maanpuolustukseen. Hyökkäysaseita ei 
hankita, eikä Suomea liitetä Natoon.
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Jukka Kärkkäinen 
LT, OTK  

Kaupunginvaltuutettu  

Sairaanhoitopiirin hallituksen 

varapuheenjohtaja

www.jukkakarkkainen.fi

Työttömyys luo köyhyyttä – mitä lääkkeeksi?
Ilpo Airio tutki väitöskirjas-
saan Normin muutos? Työtä 
tekevien köyhyys vertailevas-
ta näkökulmasta (2008) työs-
säkäyvien köyhyyttä Suomes-
sa ja muualla. Hän tuli siihen 
tulokseen, että Suomessa 
köyhyys johtuu ennen kaikkea 
työttömyydestä.

Tähän on asian omakohtaisesti kokeneen help-

po yhtyä. Viimeinen pitempi työsuhteeni (viisi 

vuotta) loppui Suomen Postissa kesällä 2005. 

Sairastelin ja parin työkokeilun jälkeen minut 

irtisanottiin yt-menettelyllä.

Pääsin Petrean työkykykartoitukseen, jossa to-

dettiin mm. kaularangan nivelrikko. Tämä selit-

ti ainakin itselleni kömpelyyden ja huimauksen, 

jotka olivat esteenä postityön jatkamiselle. Työ-

kokeiluja tuli lisää. Olin varastomiehenä raken-

nuskoneita vuokraavassa yrityksessä. Sieltäkään 

ei työpaikkaa löytynyt kuin kahdeksi kuukau-

deksi työkokeilun jälkeen. Vuonna 2007 hain ja 

pääsin rappausliikkeen autonkuljettajaksi, mutta 

sielläkään ei terveyteni kestänyt. Opiskelin sitten 

toimittajaksi ja tätä työtä teen nykyisin. En kui-

tenkaan palkattuna, vaan vapaaehtoisesti, ilman 

palkkaa. Vaikeaa on 50-vuotiaan löytää palkka-

työtä, itse opiskelleen varsinkin.

Niinpä olenkin pian putoamassa työmarkkina-

tuelle. Kehitys on jatkuvaa alamäkeä, joka alkoi 

oikeastaan jo postin työkokeiluissa, joissa mi-

nut ikään kuin erotettiin normaalityöntekijöistä 

huonomman sopimuksen piiriin. Työkokeilussa 

olevalla kun ei ole oikeutta esim. työterveyspal-

veluihin. Postin jälkeiset työkokeilut taas olivat 

työnantajalle ilmaisia: Vakuutusyhtiö maksoi ns. 

kuntoutusrahaa, joka on kuntoutustuki 33 pro-

sentilla korotettuna. Minun tapauksessani se oli 

tonnin kuukaudessa ja siitä meni korkea etuusve-

ro, yli 20 %. Kuntoutusrahajakso oli suoranaista 

orjatyötä: Pakko oli suostua sopimukseen, joka 

ei ollut Tessin piirissä.

Aluksi ansiosidonnainen työttömyysturva oli 

hieman parempi, mutta kun paluuehdon mukai-

sesti se pieneni 20 %, on se nyt niin pieni, että 

olen pudonnut toimeentulorajan alapuolelle ja 

pian siis vielä syvemmälle, kun edessä on työ-

markkinatuella eläminen. Kehityskulku siis joh-

taa köyhyyteen. Miten tämä voitaisiin estää?

Jos olisimme järkeviä pitäisimme huolta kun-

toutujan terveydestä. Työterveyspalvelun kieltä-

minen toipilaalta on järjen vastaista. Nykyisin on 

alettu puhua työterveyspalveluista myös työttö-

mille. Tämä olisikin ensimmäinen edellytys työ-

kunnon säilymistä ajatellen. Lisäksi meillä pitäisi 

olla Paltamon ”Työtä kaikille” -projektin mu-

kaista työllistämistä. Olisi paljon parempaa sosi-

aalityötä panostaa kaikkien ihmisten työkykyyn 

ja käyttää heidän panoksensa yhteiskunnan hy-

väksi kuin ylläpitää edellä kuvaamaani synkkää 

putkea. Työllisyyteen panostaminen toisi huo-

mattavia säästöjä sosiaali- ja terveysmenoihin ja 

loisi uutta toivoa sadoilletuhansille, jotka nyt on 

syrjäytetty yhä pahenevaan köyhyyskierteeseen. 

Kysymys ei siis ole rahasta vaan siitä, tahdomme-

ko hyvinvointia vai kahtiajakautuneen kansan. 

Minulle ja Vasemmistoliitolle vastaus on ilmi-

selvä.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää siis 

muutosta harjoitettavaan politiikkaan. Kokoo-

musvetoinen hallitus ei jatkossakaan panosta 

työhön ja sen tekijöihin. Heidän äänestäjänsä 

uskovat rahan voimaan. Vain pääoma on heil-

le tärkeää, ei ihminen ja ihmisen työ. Tärkeintä 

olisikin saada painopistettä vasemmalle, sydä-

men ja työn puolelle. Vahva vasemmisto on pe-

rusedellytys hyvälle yhteiskunnalle. Siksi toivon, 

että kaikki aktivoituisivat äänestämään. Toisen-

lainen Suomi on mahdollinen.

Jari Suominen 
Työmies

www.jarisuominen.vas.fi

Tulo- ja varallisuuserot ovat no-
peasti kasvaneet 1990-luvulta 
lähtien. Myös veropolitiikalla 
on tuettu erojen kasvua. Ve-
rotus on muuttunut progres-
siivisesta, veronmaksukykyyn 
perustuvasta verotuksesta ta-
saverotuksen suuntaan.

Progressiivisen valtion palkkatuloveron osuus 

kaikista veroista on pienentynyt, kun taas tasa-

veroina maksettavien verojen kuten kunnallis- ja 

pääomatuloverojen osuus on kasvanut. Myös ku-

lutukseen perustuva arvonlisäverotus kasvattaa 

tuloeroja. Pienituloiset maksavat käteen jäävistä 

tuloistaan suhteellisesti enemmän päivittäisen 

kulutuksen veroa kuin suurituloiset.

Hyvinvointierojen kasvu on vakava yhteiskun-

nallinen ongelma Suomessa. Väestö jakautuu yhä 

selvemmin köyhiin ja menestyjiin. Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) Suomalainen 

hyvinvointi -tutkimusraportti osoitti väestön 

voimakkaan kahtiajakautumisen. Noin 70 % 

suomalaisista voi hyvin, mutta lopuilla 30 %:lla 

menee entistä huonommin. Köyhyyden riski-

ryhmää ovat kasvava joukko vanhuksia, nuoria, 

lapsiperheitä ja työttömiä. Toisen THL:n sel-

vityksen mukaan myös elinajan odotteen erot 

eri yhteiskuntaluokkien välillä kasvavat kovaa 

vauhtia. Väestön koulutetuimman ja parhaiten 

ansaitsevan viidenneksen 35-vuotiailla miehillä 

on odotettavissa vielä 45 elinvuotta. Köyhimmil-

lä ja vähiten koulutetuilla samanikäisillä miehil-

lä elinvuosia on edessä noin kymmenen vuotta 

vähemmän. 

Hyvinvointierojen vähentäminen edellyttäisi 

tuloerojen kaventamista. Vasemmistoliiton esi-

tys alle 10000 euron vuositulojen verottomuu-

desta turvaisi pienituloisille välttämättömän 

perustoimeentulon. Lisäksi arvonlisävero tulisi 

säilyttää nykyisellään, koska sen korotus veisi 

pienistä tuloista suhteellisesti enemmän kuin 

suurista tuloista. Veron korotuksia voidaan 

kohdentaa pääomatuloihin sekä suuriin varalli-

suuksiin ja perintöihin. Lisäksi verorikollisuut-

ta ja harmaata taloutta on vähennettävä. Näistä 

aiheutuvat verojen menetykset ovat vuosittain 

miljardeja euroja. 

Verotuksen sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

on poliittinen arvovalinta. Tuloeroja pienenne-

tään perimällä varakkailta enemmän veroja kuin 

köyhiltä. Liialliset tuloerot voivat myös uhata 

yhteiskuntarauhaa. Tuloerojen kohtuullisuus 

edistää koko kansan hyvinvointia. Verovaroin 

ylläpidetään hyvinvointipalveluja kuten julkis-

ta terveydenhuoltoa. Näin turvataan jokaiselle 

kansalaiselle varallisuudesta ja asuinpaikasta 

riippumatta oikeus riittävään terveyden hoitoon 

kuten lainsäädäntömmekin edellyttää.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen 
verotus tavoitteeksi
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AATTEEN JA AY-LIIKKEEN VAPPU 2011
Su 1.5.2011 klo 9.00

VAPPUAAMU
TOVERIHAUDOILLA
Työnlaulajat 
Puhe: Annika Karvonen

VAPPUMARSSI
klo 11.00  
Järjestäytyminen Kauppiaskadun 
ja Maariankadun risteyksessä 
Liput, tunnukset.
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VAPPUJUHLA
klo 12.00 Vanhalla Suurtorilla

OHJELMASSA
Avaus: Mirka Muukkonen 
Työnlaulajat 
Vasemmistonuoret 
Puhe: Teija Asara-Laaksonen, JHL 
Kisällit 
Pietarilainen esiintyjäryhmä 
Juontaa: näyttelijä Petri Rajala 
Kansainvälinen
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Lastensuojelusta  
ei saa tehdä bisnestä
Suomalaisessa julkisessa 
keskustelussa on annettu 
ymmärtää, että nuorten 
pahoinvointi olisi vähen-
tynyt. Tosiasiassa näin on 
kuitenkin käynyt vain, jos 
asiaa kysytään oikeisto-
laisilta.

Huostaanottojen määrä on lasten ja nuor-

ten osalta lähtenyt tasaiseen kasvuun 2000-

luvulla, jolloin myös lastensuojelupalvelua 

tuottavien yritysten määrä on lisääntynyt. 

2000-luvun huostaanotot ovat perua 1990-

luvun lamasta ja sen aikaisista hyvinvoin-

tipalvelujen leikkauksista. Tämä voidaan 

todeta nopealla laskutavalla vähentämällä 

vaikka luku 16 2011:sta. 1990-luvun lama 

koski kaikkia yhteiskuntaluokkia, mutta 

sen aikana silloinen porvarihallitus Ahon 

johdolla teki leikkauksia koskemaan koko 

julkista sektoria. Käytännössä leikkauk-

set kohdistuivat vähävaraisimpiin kaik-

kein pahimmin. Laman jälkeen kunnat 

eivät pyrkineet parantamaan menetet-

tyjä palveluja, vaan pyörittämään niitä 

sellaisinaan tai jopa entisestään supista-

maan niitä. Vuoteen 2011 tultaessa myös 

2008 alkanut taantuma on kutistanut 

julkisia palveluita.

Aikoinaan lastensuojelupalvelua ovat 

pyörittäneet kunnat ja valtio, apunaan 

kolmas sektori. Viimeisen kymmenen 

vuoden aikana yksityisiä lastensuoje-

lupalvelun tuottajia on noussut Varsi-

nais-Suomeenkin kuin sieniä sateel-

la. Suomessa lastensuojelulaki valvoo 

huostaanotoissa lapsen oikeuksia ja sitä, 

että huostaanottoja tehdään lapsen edun 

mukaisesti. Yksityinen lastensuojelulai-

tos voi valita, ottavatko lapsen tai nuoren 

asumaan perhekotiin. Jos hommat eivät 

suju, lapsi voidaan palauttaa yksityiseltä 

takaisin kunnan laitoksiin. Yksityisen palve-

lun hinta saattaa olla jopa kaksinkertainen 

verrattuna kunnalliseen palveluun. Yksityis-

ten hintaan eivät edes sisälly psykologin tai 

sosiaalityön palvelut, kun taas kunnallisiin 

ne sisältyvät. Silti kunnat ulkoistavat las-

tensuojelun sijaishuoltoa yksityisille, vaikka 

se on huomattavasti kunnan omaa palvelua 

kalliimpaa.

Herää kysymys, onko lapsen etu se, että 

kunta kilpailuttaa lastensuojelupalveluja 

muka rahan säästämiseksi vaikka yksityiset 

ovat kalliimpia eivätkä ota loppuun saakka 

vastuuta hoidon toteutumisesta. Lastensuo-

jeluyritykset nielevät runsaasti veronmaksa-

jien rahoja, eikä ole mitään takuita palvelun 

toimivuudesta. Verorahojen vaihto- tai pa-

lautusoikeutta ei kuntalaisella ole. 

Hyvinvointiyhteiskunnan mureneminen 

on hyvä bisnes oikeistolaisille kasvatuside-

ologeille. Lasten ja nuorten pahoinvoinnilla 

voi tehdä voittoa, kun maan hallituksesta 

asti se mahdollistetaan. Tärkeää olisikin 

säätää laki lastensuojelutyön tuottamisesta 

niin, että sitä voisivat tuottaa vain julkinen 

sektori kolmannen sektorin tuella ilman 

voiton tavoittelua. Julkiset palvelut ovat ai-

noa luotettava nuorten hyvinvoinnin tur-

vaaja ja nuorten edun takaaja.

Matti Kapanen 
Nuoriso-ohjaaja/sairaanhoitajaopiskelija

www.mattikapanen.com

www.cumulus.fi 

Hyvin nukutun yön jälkeen koittaa

uusi päivä
ja maukas aamiainen

26 hotellia 
22 kaupungissa

Cumulus Turku, Eerikinkatu 30
Varaukset www.hotellimaailma.fi , 
020 055 055 tai suoraan hotellista 

02 2181 000.

ME RAKENNAMME NYT AIVAN GREENISTI.

www.ncc.fi 

NCC Rakennus Oy
Yliopistonkatu 30, Turku
Puh. 010 507 8700

Ota Turku 
haltuun bussilla!

http://reittiopas.turku.fi

Bonusta
 pankki-

asioinnista.
Testaa omat

bonuksesi osoitteessa
op.fi/bonus
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TYÖTÄ TOIMEENTULOA 
PERUSTURVAA

VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND
VASEMMISTOLIITON       KÄRJESSÄ!

Turvalliset työehdot. 10 euron minimituntipalkka lakiin.

Yhtenäinen 750 euron perusturva tukiviidakon tilalle.

Laadukkaat opetus-, terveys- ja vanhuspalvelut.

3

EDUSKUNTAVAALIT 2011
 Ennakkoäänestys 6. - 12.4.
 Vaalipäivä 17.4.

Katso ehdokkaita uudesta näkökulmasta: vaalit.vasemmisto.fi

RIKSDAGSVALET 2011 - TRYGGA UTKOMSTEN

VÄNSTERFÖRBUNDETS TRE I TOPP!
Trygga arbetsvillkor. Lagstadgad minimilön på 10 euro i timmen.

 Ett enhetligt grundskydd på 750 euro i stället för stöddjungeln.
 Undervisning, hälsovård och äldreomsorg av god kvalitet.
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Li Andersson
valt.kand., opiskelija, - pol.kand., 

studerande, Turku - Åbo
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Jari Aalto
pääluottamusmies, Mynämäki

130

Hansi Harjunharja
taiteilija, opiskelija, Turku

Annika Lapintie
kansanedustaja, varatuomari, 

riksdagsledamot, vicehäradshövding,
Turku / Åbo

136

Sanna Lovén
postityöntekijä, Uusikaupunki
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Mirka Muukkonen
emäntä, Turku
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Eveliina Mäkilä
lähihoitaja, Loimaa
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Tapani Niemi
opettaja, Länsi-Turunmaa
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Jari Suominen
työmies, Turku
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Taro Turtiainen
atk-järjestelmätukihenkilö, Salo
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Pirjo Rinne
fysioterapeutti, VTM, Turku
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Jyrki Yrttiaho
kansanedustaja, ay-toimitsija, Raisio
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Pentti Kallio
toiminnanjohtaja, Kaarina
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Matti Kapanen
sairaanhoitajaopiskelija, 
nuoriso-ohjaaja, Turku
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Annika Karvonen
kääntäjä, opiskelija, Turku
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Jukka Kärkkäinen
lääketieteen tohtori, 

oikeustieteen kandidaatti, Turku

135

Elias Laitinen
opiskelija, Turku


