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Sydäntä ja sivistystä Hyvinvointi kuuluu kaikille
tajana. Toimin myös JHL:n 
pääluottamusmiehenä sekä 
puheenjohtajana. SAK, Tra-
deka, Hämeen Liitto, JHL ja 
Vasemmistoliiton toiminta 
ovat minulle tärkeitä. Vuo-
sikymmeniin mahtuu paljon 
kunta-, maakunta- ja valta-
kunnan tasolla olevia luot-
tamustoimia.

Perheeseeni kuuluvat 
aviomiehen lisäksi kaksi jo 
omilleen muuttanutta poi-
kaa sekä kissarouva.

Vasemmistolaisuus on 
ollut elämässäni mukana 
aina, kipinä vaikuttamiseen 
ja huonompiosaisten autta-
miseen on lapsuuden kodis-
ta perintönä tullut. Tämän 
hallituskauden ”reformit” 
julkiselta puolelta yksityi-
selle puolelle ovat voimis-
taneet tahtoani vaikuttaa 
asioihin jo niiden valmiste-
luvaiheessa, eduskunnassa.

”Minkälaisen yhteiskun-
nan haluamme tulevai-
suudessa, miksi meidän on 
valittava puolemme juuri 
näissä vaaleissa?” Tähän 
kysymykseen, jonka ase-
tin itselleni yli vuosi sitten, 
vastasin, että sellaisen, jossa 
opiskelijoiden opintoraha 
on nostettu elantokustan-
nusten tasolle. Opinto-
lainalla opiskelu ei ole 
vaihtoehto. Juuri koulutus 
on paras tapa köyhyyden, 

syrjäytymisen ja eriarvois-
tumisen ehkäisemiseksi ja 
nimenomaan maksuton 
koulutus kaikilla koulutus-
asteilla.

 Toinen tärkeä asia on 
terveyskeskuskäyntien 
maksuttomuus kaikille. 
Ter veys keskusten käynti-
maksut tulee poistaa. Nyt 
hallituksen esityksessä asia-
kasmaksujen omavastuu on 
nousemassa jopa 10-kertai-
seksi. Meillä maksut ovat jo 
nyt Pohjoismaiden korkeim-
pia. Suuret terveydenhuol-
lon maksut ja lääkkeiden 
omavastuut muodostavat 
erityisesti pienituloisille 
taloudellisen esteen hakeu-
tua lääkäriin. Terveyskes-
kusmaksujen poistamisella 
terveyserot kaventuvat. 
Hyvinvointi kuuluu meille 
kaikille!

Muita tärkeitä asioita 
ovat työttömien aktiivimal-
lin poistaminen, kiky-sopi-
muksesta irtaantuminen, 
kohtuuhintaisten asuntojen 
rakentaminen sekä alempi-
asteisen tieverkon kunnos-
taminen. Näillä pidetään 
Suomi asuttuna ja elinvoi-
maisena joka kolkasta.

Meillä jokaisella ääni-
oikeutetulla on yksi ääni, 
käytetään se tulevissa vaa-
leissa mahdollisuuksien 
puolesta. l

Politiikka on tulevaisuu-
den tekoja. Poliitikon 

tärkein taito onkin osata 
visioida maailmaa vuosien, 
jopa vuosikymmenten pää-
hän. Tekemämme päätök-
set joko ruokkivat unelmia 
tai murskaavat niitä. Vaik-
ka emme tekisi mitään, 
aika kulkee eteenpäin ja 
sysää eteemme täysin uu-
sia ja ennakoimattomia 
haasteita. Teknologinen 
murros, ilmastonmuutos, 
kerskakuluttaminen, eri-
arvoistumisen lisääntymi-
nen. Kaikki ovat esimerk-
kejä ongelmista, jotka jo 
tiedostamme ja jotka mei-
dän tulee pikaisesti rat-
kaista. Vaihtoehtoja ei ole.  

Vaalikampanjani mot-
to “sydäntä ja sivistystä” 
tiivistää politiikkani kes-

keisen sanoman. Tätä sa-
nomaa edusti aikanaan 
myös poliittisista esiku-
vistani suurin, brittifi-
losofi Bertrand Russell. 
Näenkin Russellissa run-
saasti yhteneväisyyksiä 
itseeni. Russell harjoitti 
intohimoisesti politiikkaa, 
vaikka olikin ensisijaisesti 
tiedemies ja tieteellinen 
humanisti. Suhtautumi-
sessaan maailmaan hän 
suosi luonnontieteellis-
tä lähestymistapaa, mikä 
oli paras perusta ihmisen 
hahmottaessa suhdettaan 
maailmankaikkeuteen. Te-
rävä-älyisenä ja akateemi-
sesti pätevöityneenä Rus-
sellin onnistui arvostella 
valtaapitäviä ja osoittaa 
heikkouksia heidän politii-
kassaan.    

Russellin henkilökoh-
taisen elämän esimerkki 
on osoittanut minulle pu-
huttelevalla tavalla, mitä 
on olla viisas, oikeuden-
mukainen, kohtuullinen 
ja rohkea. Olen valmis 
kamppailemaan tärkeinä 
pitämieni arvojen ja peri-
aatteiden puolesta, sillä ne 
määrittävät minua, eivät 
pelkästään poliitikkona 
vaan myös perheenisänä, 
kumppanina ja opettajana. 
Vaikka yhteiskunnalliset ja 
poliittiset olosuhteet olisi-

vatkin vaikeat, on poliiti-
kolle uskottavuuskysymys 
säilyttää usko omiin arvoi-
hin ja itserehellisyyteen.  

Hyvinvointiyhteiskun-
nan tulevaisuus on meidän 
käsissämme. Jos poliitikot 
eivät korosta yhteisvas-
tuullisuutta, koulutusta, 
tieteellisen tiedon merki-
tystä ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ylitse 
muiden arvojen, on tulos 
nyt nähdyn kaltainen; hy-
vinvointiyhteiskunnan pe-
rustukset alkavat narista. 
On kriittinen hetki alkaa 
palauttamaan ja vahvista-
maan uskoamme moraali-
sesti hyveelliseen toimin-
taan myös politiikassa. 
Yhteisen hyvän puolesta 
taistelevia ihmisiä on ai-
dosti ja edelleen olemassa.  

Politiikka on osoittanut 
minulle jo varsin lyhyessä 
ajassa hyvät ja huonot puo-
lensa. Sen raadollisuuksista 
ja valuvioista huolimatta 
tunnen vahvaa paloa yhteis-
ten asioiden hoitamiseen 
ja uskon, että kaltaisilleni 
sivistystahtoisille, fiksuille, 
arvopohjaltaan vakaille ja 
koulutetuille nuorille ai-
kuisille löytyy suomalaisen 
politiikan kentältä tilausta. 
Toivon mukaan myös te, 
arvon äänestäjät, koette sa-
moin.  l  
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Hei, syy miksi olen täs-
sä juontaa yli vuoden 

päähän, jolloin Hämeen 
vasemmistovaikuttajat 
pyysivät minua asettu-
maan ehdolle vaaleissa. 
Myös hallituksen sekoilut 
työttömien, eläkeläisten, 
opiskelijoiden ja perheiden 
elämän kurjistamiseksi 
antoi minulle lisäpotkua 
kantaa oma korteni kekoon 
Vasemmistoliiton riveissä.

Valmistuin ylioppilaaksi 
Forssan Lyseosta ja kävin 
Konttoriopiston. Työ ura ni 
alkoi Tammen kesätyönteki-
jänä. Nykyinen työnantajani 
on Jokioisten kunta, toimin 
sihteerinä. Kunnanvaltuus-
tossa olen seitsemättä kaut-
ta, toisena varapuheenjoh-

Tarja Kirkkola- 
Helenius 

teknisen toimen  
sihteeri, pää- 

luottamusmies 
Jokioinen
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Tuomas Nieminen 

opettaja,  
väitöskirjatutkija 

Hattula

Viimeiset neljä vuotta 
meillä on ollut val-

lassa päättäjiä, jotka ajat-
televat, että Suomella on 
varaa leikata miljardi kou-
lutuksesta. Meillä on ollut 
vallassa päättäjiä, jotka 
ajattelevat, että Suomella 
on varaa pahentaa perus-
turvan varassa elävien pie-
nituloisten ja julkisen sek-
torin matalasti palkattujen 
työntekijöiden taloudellis-
ta ahdinkoa. Päättäjiä, joi-
den mukaan meillä on va-
raa puolentoista miljardin 
verokevennyksiin, mutta ei 
kaikkien lasten tasa-arvoi-
sen päivähoito-oikeuden 
säilyttämiseen.

Meillä ei ole enää varaa 
tällaisen politiikkaan. Nyt 
on se aika, jolloin kään-
nämme katseen tulevai-
suuteen. On aika rakentaa 
Suomi, joka on hyvä ja oi-
keudenmukainen kaikille, 
ei harvoille.

Ihmisten odotukset ja 
toiveet politiikan suhteen 
eivät ole mahdottomia tai 
utopistisia - päinvastoin. 
Oikeus tulla toimeen pal-
kallaan ei ole liikaa vaadit-
tu. Silti monet työssäkäyvät 
sinnittelevät köyhyydessä, 
eivätkä rahat vuokran-
maksun jälkeen riitä lukio-
kirjojen ostoon tai lasten 

harrastuksiin. Oikeus olla 
sinä ei ole liikaa vaadit-
tu. Silti liian moni joutuu 
arjessaan, koulussaan tai 
työpaikallaan kokemaan 
syrjintää, kiusaamista tai 
rasismia. Oikeus vanheta 
ilman huolta ei ole liikaa 
vaadittu. Jos aikaa vain saa 
tarpeeksi, tulee jokaisesta 
meistä vanha. Avuntarve ei 
silloin katso kuinka paljon 
olet tienannut tai mitä olet 
tehnyt työksesi, vaan olem-
me kaikki tasa-arvoisesti 
osaavien ihmisten hoivan 
tarpeessa. Silti kaikkien 
oikeus arvokkaaseen van-
huuteen ei toteudu.

Vasemmistoliitto haluaa 
rakentaa yhteiskunnan 
ja tulevaisuuden, joka on 
mahdollisimman hyvä ja 
oikeudenmukainen kai-
kille. Seuraavalla vaali-
kaudella eduskunnalla on 
kolme tehtävää ylitse mui-
den. Ensimmäinen niistä 
on ilmastokriisin ratkai-
seminen. Jos haluamme 
pysäyttää ilmaston lämpe-
nemisen korkeintaan 1,5 
asteeseen, pitää harjoi-
tettu politiikka muuttua 
merkittävän paljon kun-
nianhimoisemmaksi seu-
raavan kymmenen vuoden 

aikana. Vasemmistoliitto 
haluaa tehdä sosiaalisesti 
oikeudenmukaista ilmas-
topolitiikkaa, nostamalla 
Suomen raiteille, tekemäl-
lä maanviljelijöistä ja met-
sänomistajista ilmasto-
sankareita sekä karsimalla 
ympäristölle haitallisia 
tukia.

Toinen keskeinen tehtä-
vä on köyhyyden ja eriar-
voisuuden vähentäminen. 
Viime aikoina lapsiperhe-
köyhyys ja tuloerot ovat 
olleet kasvussa, ja oppilaan 
perhetausta vaikuttaa ai-
empaa enemmän oppimis-
tuloksiin. Ensi vaalikau-
della pitää nostaa ihmisiä 
köyhyydestä uudistamalla 
sosiaaliturvaa, nopeut-
tamalla pääsyä lääkärin 
vastaanotolle sekä alen-
tamalla asumisen hintaa. 
Lapsiperheiden asemaa 
pitää parantaa yksinhuol-
tajien toimeentuloa paran-
tamalla sekä panostamalla 
niin varhaiskasvatukseen 
kuin kotipalveluun.

Kolmas keskeinen tehtä-
vä on uuden työn luominen 
panostamalla osaamiseen 
ja työehtojen parantami-
seen. Suomi ei ole ikinä 
ollut, eikä ikinä tule ole-

Li Andersson: 
Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille

maan maa, joka pärjää 
palkkakilpailussa halpa-
työmaita vastaan, vaan me 
kilpailemme osaamisella ja 
laadulla. Kilpailukykyso-
pimusten kaltaisten epä-
oikeudenmukaisten palka-
nalennusten sijaan pitää 

nostaa tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiorahoitusta ja 
vahvistaa työntekijöiden 
työehtoja. Vasemmistoliit-
to haluaa myös taata jokai-
selle oikeuden opiskeluun 
ja opinto-ohjaukseen, pa-
rantaa itsensätyöllistäjien 

ja pienyrittäjien asemaa 
sekä toteuttaa tasa-arvoi-
sen perhevapaauudistuk-
sen.

Nyt on tasa-arvoisen tu-
levaisuuden rakentamisen 
aika.  l



Kevään vaaleissa  
ratkaistaan Suomen suunta
Kahdeksan kymmenes-

tä suomalaisesta on 
huolissaan eriarvoistumi-
sesta. Eriarvoisuus näkyy 
ongelmien kasautumisena 
ja periytyvänä köyhyytenä. 
Miljardiveronkevennyksis-
tä hyötyvät rikkaimmat, 
sosiaaliturvaleikkauksista 
kärsivät pienituloiset. Pie-
nituloisimmat jäivät an-
siokehityksestä jälkeen, ja 
suurituloisimpien ansiot 
kasvavat muita nopeam-
min.

Sipilän Suomessa kasvun 
hedelmät ovat menneet 
harvoille ja iso osa kan-
sasta tiputettu kelkasta. 
Leikkauspolitiikka on ol-
lut tuhoisaa pienituloisille 
suomalaisille, lapsiperheil-
le, työttömille, opiskelijoil-
le ja eläkeläisille.

Koulutuksesta ja tut-
kimuksesta on leikattu. 
Etuuksia on jäädytetty ja 
leikattu. Työttömien lapset 
petettiin viemällä tasa-ar-
voinen oikeus varhais-
kasvatukseen, työntekijät 
pakottamalla AY-liike ki-
ky-sopimukseen.

Aktiivimallilla leikataan 
työmarkkinatukea, jos työ-
tä ei saa. Massaleikkuriin 
on joutunut työkyvyttömiä 
ja pitkäaikaissairaita. Työt-

tömiä rangaistaan siitä, 
ettei työtä löydy, ja pitkä-
aikaissairaita siitä, että he 
eivät tule terveiksi.

Elämme yhdessä maail-
man vauraimmista maista. 
Siitä huolimatta kokemus 
köyhyydestä on monelle 
jokapäiväistä. Niukkuuden 
kanssa kamppailevat opis-
kelijat, eläkeläiset ja työt-
tömät, myös monet työssä-
käyvät.

Monen eläke ei riitä 
inhimilliseen elämään. 
Terveydenhuollon asia-
kasmaksut ovat Suomessa 
pohjoismaiden korkeimpia, 
ja sadat tuhannet asiakas-
maksut joutuvat vuosittain 
ulosottoon. Hoitojonot ve-
nyvät julkisella ja asiakas-
maksut kasaantuvat.

Politiikassa on aina vaih-
toehtoja.

Ensi vaalikaudella ta-
sa-arvon lisäämisen tulee 
olla osa kaikkea politiik-
kaa. Oikeus luottaa tule-
vaisuuteen kuuluu kaikil-
le, ei harvoille. Jokaista 
päätöstä tehdessä on ky-
syttävä, parantaako tämä 
varmasti myös kaikkein 
heikoimmassa asemassa 
olevien hyvinvointia.

Sosiaaliturva on uudis-

tettava. Riittämätöntä, 
monimutkaista ja nöyryyt-
tävää sosiaaliturvaa on 
uudistettava köyhyyden 
vähentämiseksi, muuttu-
vaan työelämään sopivaksi 
ja lannistavan byrokrati-
an purkamiseksi. Nykyisiä 
pirstaleisia etuuksia on 
yhdistettävä yhdeksi ta-
soltaan korkeammaksi pe-
rusturvaksi. Matkalla kohti 
perustuloa on toteutettava 
aito perustulokokeilu.

Eläkeläisköyhyyttä on 
torjuttava korottamalla 
takuu- ja kansaneläkettä. 
Köyhyyden vastustaminen 
edellyttää myös järkevää 
asuntopolitiikkaa koh-
tuuhintaisten asuntojen 
lisäämiseksi. Terveyskes-
kusmaksuista on luovutta-
va koko maassa, ja erilliset 
maksukatot on yhdistettä-
vä yhdeksi maksukatoksi 
lääkkeille, terveyspalve-
luille ja matkakustannuk-
sille.

Verotuksen progressiota 
on lisättävä, pääoma- ja 
ansiotulojen verotusta on 
yhtenäistettävä ja pää-
omaverotuksesta on tehtä-
vä progressiivista. Aggres-
siivista verosuunnittelua 
on rajoitettava ja verovält-

telyä ja harmaata taloutta 
kitkettävä.

Lapsiperheköyhyyttä on 
vähennettävä korottamalla 
yksinhuoltajien lapsilisää 
ja turvaamalla lapsilisät 
myös toimeentulotukea 
saaville. Tasa-arvoinen oi-
keus varhaiskasvatuksen 
on palautettava ja esiope-
tus ulotettava viisivuoti-
aisiin. Varhaiskasvatuksen 
laatua on kehitettävä pie-
nentämällä ryhmäkokoja.

Oppivelvollisuusikää on 
pidennettävä 18 vuoteen ja 
ulotettavaa toiselle asteel-
le. Koulutuksesta on teh-
tävä aidosti maksutonta 
oppimateriaalien maksut-
tomuudella.

Suomi menestyy osaami-
sella, ei matalapalkkatyöl-
lä. Pitkäaikaistyöttömille 
on taattava oikeus työhön. 
Palkkatuen käyttöä yrityk-
sissä on helpotettava, ja 
työttömien omaehtoinen 
opiskelu mahdollistettava. 
Aktiivimalli on peruttava 
ja työvoimapoliittisista ka-
rensseista luovuttava.

Vasemmistoliitto haluaa 
Suomen, jossa ilmaston-
muutosta torjutaan päät-
täväisesti.

Ilmastonmuutos on ih-

miskunnan suurin uhka, 
joka vaikuttaa elinoloi-
hin kaikkialla maailmas-
sa. Mikäli lämpenemistä 
ei onnistuta rajoittamaan 
puoleentoista asteeseen, 
seurauksena on inhimil-
listä hätää ja pakolaisuutta 
ympäri maailman.

Jos emme tee mitään, 
ilmastonmuutos iskee pa-
hiten niihin, joilla on vähi-
ten. Rikkaimmat pärjäävät 
kyllä. Ilmastonmuutok-

sen vastaisessa työssä on 
varmistettava sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus. Kus-
tannuksia on verotuksella 
ohjattava erityisesti suuri-
tuloisille, pienituloisia on 
tuettava vihreän siirtymän 
mahdollistamiseksi.

Kevät tuo toivoa. Tänä 
keväänä käännetään Suo-
men suunta. Tänä keväänä 
tehdään oikeudenmukaista 
Suomea – kaikille, ei har-
voille.

Menestystarina jatkuu
asenneremontilla

Köyhyyden ja koulutuksen 
ei tarvitse periytyä

mahdollisuudet tukea lasta 
koulutuspolulla.

Kyse ei ole välittämisen 
puutteesta, vaan näkö-
piirissä olevien mahdolli-
suuksien rajallisuudesta. 
Kun mahdollisuudet ja 
roolimallit ovat rajalliset, 
lannistava realismi lyö kas-
voille jo varhaislapsuudes-
sa, jos taloudellinen asema 
rajaa osallistumisen mah-
dollisuuksia ja perheen 
elämä on selviytymistä. 
Lapsi tarvitsee kokemuk-
sen siitä, että on aktiivi-
nen ja kykenevä, vertainen 
toimija muiden joukossa. 
Ulkopuolisuudesta ei saisi 
tulla osa identiteettiä.

Yhteiskunnan tehtävä 
on mahdollistaa koulutus 
aidosti kaikille. Laadu-
kas varhaiskasvatus nä-
kyy merkittävänä tekijänä 
myöhemmällä iällä kou-
lumenestyksessä ja jat-
ko-opinnoissa. Lahdessa 
myös varhaiskasvatukseen 
osallistuvien lasten määrä 
on todella alhainen. Mak-
suttoman esiopetuksen 
laajentaminen viisivuo tiai-
siin tukisi seudulla lasten 
yhdenvertaisuutta ja kou-
lutuksen periytyvyyden 
murtamista.

Kun leikkausten jälkeen 
peruskoulussa on vai-
keuksia vastata oppilaiden 
tuentarpeeseen, sosiaali-

sista haasteista puhumat-
takaan, kasvavat myös 
taustasta juontuvat erot 
jatkossa ja Lahden sosio-
ekonomiassa se tarkoittaa 
nykyisten haasteiden sy-
venemistä. Yhä enemmän 
vastuuta opiskelusta siir-
tyy oppilaalle itselleen, 
varmistamatta valmiuksia, 
jolloin merkittäväksi nou-
see kodin mahdollisuudet 
tarjota välineet ja tuki.

Ammatillisen toisen as-
teen koulutuksen leikkauk-
set ovat jättäneet erityises-
ti ne nuoret oman onnensa 
nojaan, joille peruskoulu 
jo epäonnistui tarjoamaan 
oppimisen edellytykset. 
Ammattikoulu ilman riit-
tävää lähiopetusta ei voi 
tuottaa työelämän osaajia, 
eikä se tarjoa nuorille tur-
vallista sosiaalisen kasvun 
paikkaa.

Viisas yhteiskuntana 
meidän tehtävämme on 
turvata heti nuorten opis-
kelun edellytykset yhden-
vertaisesti ja kohdentaa 
nyt pudonneiden opiske-
lijoiden tavoittamiseksi ja 
takaisin motivoimiseksi 
resurssia. l
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Lahdessa on Suomen suu-
rin nuorisotyöttömyys, 

joka ei pienene itsestään. 
Vanhassa teollisuuskau-
pungissa on alhainen kou-
lutustaso ja paljon ongel-
mia. Nykyinen työelämä 
kuitenkin edellyttää kou-
lutusta. Seutu tarvitsee pa-
rempaa sosiaalipolitikkaa.

Koulutustaso on edel-
leen periytyvä. Perheistä, 
joissa on totuttu sukupol-
vien ajan pärjäämään kan-
sakoulupohjalta tai sinnit-
telemään perusturvalla, 
ei ponnisteta opintoihin 
samalta viivalta koulute-
tun perheen lasten kanssa. 
Perheillä on hyvin erilaiset 
taloudelliset ja sosiaaliset 
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Irma Taavela 
kaupunginvaltuutettu,  

insinööri (YAMK) 
Hämeenlinna

Elisa Lientola 
kuvataiteilija,  

ammatillinen opettaja 
Lahti

Aino-Kaisa Pekonen 
kansanedustaja, lähihoitaja 
Riihimäki

Valtiovarainministeriön 
virkamiehet pitää lait-

taa elämänkaariajattelun ja 
positiivisen työotteen kurs-
seille. Näin ajattelin, kun 
lueskelin helmikuun alussa 
julkaistua valtiovarainmi-
nisteriön virkamiehen pu-
heenvuoroa liittyen seuraa-
van vaalikauden näkymiin, 
haasteisiin ja ratkaisueh-
dotelmiin. Puheenvuoron 
esitykset toimenpiteiksi py-
syvät joistain ylevistä san-
nanparsista huolimatta vain 
typistetyssä, talouden näkö-
kulman siilossaan. Hurjaa, 
koska tässä ministeriössä 
lopulta päätetään isosti mei-
dän kaikkien asioista ja yh-
teiskunnan tulevaisuudesta.

Julkaisussa todetaan pe-
risuomalaiseen positiivi-
seen sävyyn: ”Suomella on 
kuitenkin edessään monia 
vaikeita ongelmia, kuten 
ilmastonmuutos, väestön 
ikääntyminen, teknologi-
nen murros ja korkea ra-
kenteellinen työttömyys... 
eikä kestävyysongelmaa ole 
vielä ratkaistu”.  

Selvittyäni lukemani syn - 
kän tulevaisuuskuvan ai-
heuttamasta ahdistuksesta 
avautui minulle jo monta 
ratkaisun ajatusta ja yl-
peydenkinaihetta. Kiitos 
ikääntyneille ja ikäänty-
ville isommille ikäluokille, 
että tuottavuutemme on 
kasvanut. Lapsenne ovat 
saaneet hyvää koulutus-
ta ja tuottavuus voi muun 
muassa digitaalisuuden ja 
teknologisen muutoksen 
myötä kasvaa saasteetto-
masti ja jopa eksponen-
tiaalisesti edelleen.  

Kuntapäättäjänä olen 
joutunut todistamaan usei-
ta vuosia muun muassa 
köyhyyden ja huono-osai-
suuden lisääntymistä sekä 
tästä aiheutuneiden kulu-
jen kasvua, ihmisten hätää 
omassa arjessaan tai riittä-
mättömyyden tuskaa hyvin-
vointia tukevissa ja tekevis-
sä palveluissa. Ihmisarvoista 
elämää ei ole kyetty enää 
kaikille takaamaan. Täällä 

se todellinen ja ratkaistava 
kestävyysvaje on!

Valtiontalouden ratkot-
tavia vakavia ongelmia 
tulevaisuudessa ovat il-
mastonmuutos, hyvinvoin-
tipalveluiden, osaamisen 
ja sivistyksen tason lasku, 
kestävää kasvua estävät ja 
julkisen talouden rahoi-
tuspohjaa edelleen romah-
duttavat sopeutukset, että 
veroratkaisut, köyhyyden, 
eriarvoisuuden, osatto-
muuden ja yleisen pahoin-
voinnin lisääntyminen sekä 
näistä koituva monitahoi-
nen hinta. Tilanne vaatii 
kaikista meistä välittävää 
ja luovaa ajattelua osana 
koulutuksen ja sivistyksen 
arvon nostoa sille kuuluval-
le paikalle.

Mikäli valtiontaloutta 
olisi hoidettu laajakatsei-
sen ennakoivasti, tilanne 
voisi ympäröivän maailman 
vaikutuksista huolimatta 
olla parempi.  Ripaus so-
siologista osaamistakaan ei 
olisi siis pahitteeksi valtio-
varainministeriössä, jotta 
ymmärrettäisiin insinöö-
riä paremmin, miten kan-
sakunnan heikentynyttä 
luottamuspääomaa saa-
daan lisättyä. Avoimempi 
päätöksentekoprosessi ja 
selkeämpi viestintä perus-
tarpeisiin tai ihmisarvoon 
ei sitä vielä tee. l



Joitakin vuosia sit-
ten isäni toimi äitini 

omaishoitajana – kunnes 
menehtyi itse ennen hoi-
dettavaansa. Lähiomaisen 
voinnin ja kunnon romah-
taminen on rankkaa seu-
rattavaa rinnalla kulkijalle. 

Muutamia päiviä ta-

kaperin minulle tarjou-
tui mahdollisuus osal-
listua maakunnalliseen 
omaishoitopäivään Lah-
den pääkirjastolla. Koko 
maassa on noin 18 000 
omaishoitajaa, joille mak-
setaan omaishoidon tu-

kea. Todellinen, erilaisten 
omaishoitajien määrä on 
paljon suurempi. Täällä 
Päijät-Hämeessä on suh-
teessa vähemmän kor-
vausta saavia läheistään 
hoitavia. Alin tuki on 300 
euroa kuussa – niin sanot-
tu siirtymävaiheen tuki 
600 euroa. Omaishoidosta 
yhteiskunnalle syntyvää 
säästöä ei oteta huomioon 
– luotetaan vain ihmisten 
velvollisuudentunteeseen 
ja kiintymykseen.  Päi-
jät-Hämeeseen ja koko 
maahan toivotaan yhden-
vertaisuutta omaishoi-
toon. Samalla halutaan 
vahvistaa kaikenikäisten 
omaishoitoa.

Moni vanhempi hoitaa 
erityislasta omaishoitaja-
na. Kouluikäisenkin lapsen 
hoito voi olla usein vaa-
tivaa ja täynnä yllätyksiä. 
Vanhemman työssäkäynti 

voi olla vaikeaa. Yksi vi-
deol la näkemämme äiti 
kertoi saaneensa viiden 
vuoden karenssin, kun 
työn vastaanottaminen 
vammaisen lapsen kanssa 
ei ollut mahdollista! Edel-
lyttää lainmuutosta, että 
omaishoito otetaan mu-
kaan työssäoloehtoon. Täs-
sä yksi haaste uusille kan-
sanedustajille! Esimerkiksi 
Norjassa omaishoidontuki 
on selkeästi palkkaa.

Suurin osa omaishoita-
jista on naisia. Kuitenkin 
työikäisistä läheistään 
hoitavista miehet ovat 
köyhimpiä! Merkittävänä 
osana vanhustenhuoltoa 
omaishoitajilla on ensiar-
voisen tärkeä merkitys. Lä-
heistään hoitavaan, usein 
ikäihmiseen, jää lähte-
mätön jälki, parhaassa ta-
pauksessa kaunis ja haikea 
muisto viimeisestä, tär-

keästä elämäntehtävästä.
Yksi mieleenpainuvim-

mista puheenvuoroista 
oli geriatrian professori ja 
omaishoitaja Sirkka-Liisa 
Kivelän omakohtainen ta-
rina puolisonsa hoitami-
sesta. Alan ammattilaista 
oli kauhistuttanut vanhus-
tenhoidon tilanteen raju 
huononeminen. Välillä 
läheisen hoitaminen on 
ollut todella raskasta, kun 
oma terveyskin on ollut 
vaakalaudalla. Kun hoi-
taja joutuu hoidettavaksi, 
ovat keinot vähissä! Yhte-
neväistä ohjetta läheisen 
kanssa menettelyyn ei ole. 
Kun Kivelä ei halunnut 
viedä miestään pois kotoa, 
syntyi isoja pulmia.

Kaikista vaikeuksista 
huolimatta geriatri Ki-
velä oli sitä mieltä, että 
hän pystyy väsyneenä-
kin antamaan paremman 

hoidon miehelleen kuin 
missään palvelutalossa 
annetaan. Harmistuneena 
vanhustenhoidon tilan-
teesta professori Kivelä 
julkaisi muutamien mui-
den asiantuntijoiden kans-
sa tärkeän kirjan  Vanhuus-
ko arvokasta? Kirja sisältää 
eri ihmisten omakohtaisia 
kokemuksia vanhusten 
hoidosta.

Omaishoitajien vaali-
slo gan on: ”Kuka muis-
taa omaishoitajaa vaalien 
jälkeen?” Muistatko sinä, 
mahdollinen ehdokkaani? 
Joskus myös sinä tai minä 
voimme olla joko hoitaja 
tai hoidettava. Onko meillä 
silloin ihmisarvo?  l

Vuokko Kautto
Vasemmistoliiton 

kaupunginvaltuutettu
Lahti

Mietteitä omaishoidosta

Hämeen Vasemmisto-
liitto aloitti valmis-

tautumisen tämän kevään 
eduskuntavaaleihin jo 
viime vuoden keväällä. 

Ajoittain ankarankin työn 
tuloksena saimme Hämeen 
vaalipiiriin nimettyä niin 
rautaisen ehdokasjoukon, 
että tavoitteemme kan-

natuksen tuplaamisesta 
Hämeessä on täysin rea-
listinen. Hämeen Vasem-
mistoliitto tarjoaa ehdok-
kaidensa kautta todellisen 
vaihtoehdon maamme ny-
kyisen hallituksen ajamalle 
politiikalle. Viimeisen nel-
jän vuoden aikana tuloerot 
ovat kasvaneet huomatta-
vassa määrin. Suurituloisia 
suosivat sekä pienituloisia 
kurittaneet hallituksen 
ratkaisut ovat lisänneet 
eriarvoisuutta Suomessa 
huolestuttavan paljon. Nyt 
tähän suuntaukseen on 
viimeistään tehtävä täys-
käännös.

Nämä meidän neljätoista 
loistavaa ehdokastamme 
tulevat erilaisista lähtö-
kohdista. Meillä on tarjota 

tukevan sosiaali- ja terveys-
alan osaamisen lisäksi mit-
tavan ammattiyhdistysuran 
luoneita ehdokkaita. Eikä 
voida unohtaa kulttuuri-
toimijoita sekä koulutus-
politiikan taitajia. Hämeen 
Vasemmistoliiton ehdok-
kaiden joukosta löytyy kai-
kille juuri se oikea kansan-
edustaja.

Hämeen vaalipiiri koos-
tuu kahdesta maakunnas-
ta. Tämä maakuntarajan 
muuri ei nykypäivänä ole 
enää niin korkea kuin ta-
kavuosina. Alueellisesti 
meille tärkeitä asioita aje-
taan yhdessä maakuntaraja 
unohtaen. Näistä esimerk-
kejä ovat koulutus-, liiken-

ne- sekä ilmastopolitiikan 
saralla ajamamme asiat. 
Hämeen Vasemmistoliitto 
on aktiivinen toimija, jon-
ka toiminnassa näkyy sen 
jäsenten palava halu olla 
osa muutosta, jonka kautta 
Hämeestä ja koko Suomes-
ta saadaan parempi, yhden-
vertaisempi ja tasa-arvoi-
sempi paikka elää.

Vallalla olevan politiikan 
linjauksia ja tehtyjä pää-
töksiä on helppo arvostel-
la mutta ainoa tapa saada 
aikaan oikeaa muutosta 
on äänestää Vasemmisto-
liittoa huhtikuun vaaleis-
sa. Nyt on ainutlaatuinen 
mahdollisuus saada muu-
tos tähän oikeistopuolu-

eiden ajamaan eriarvoi-
suutta lisäävään politiikan 
tekoon.

Toivotan kaikille ehdok-
kaillemme voimia vaali-
kentille sekä kaikille ää-
nestäjille viisautta piirtää 
ympyrän sisään se oikea 
numero 14. huhtikuuta 
2019. 

Kutsun myös kaikki toi-
minnastamme kiinnos-
tuneet mukaan iloiseen 
joukkoomme. Yhdessä 
teemme paremman Suo-
men.  l

Juha Hiltunen
Hämeen  

vasemmiston
puheenjohtaja

Vain äänestämällä voit vaikuttaa

Nyt on ratkaisun ajat 
lähellä. 14. huhtikuu-

ta kansalaiset käyttävät 
äänioikeuttaan valitessaan 
ne 200 edustajaa jotka 

heitä tulevat neljä seuraa-
vaa vuotta parlamentissa 
edustamaan. Äänestäjien 
on selkeästi ilmaistava 
tahtonsa uudenlaisen po-

litiikan toteuttamiseen. 
Eronneen hallituksen po-
litiikkaa ei ole millään ta-
solla syytä eikä varaakaan 
jatkaa. Hallituksen toteut-
tama politiikka on lisännyt 
kansalaisten eriarvoisuut-
ta ja köyhyys on merkittä-
västi lisääntynyt. Hallitus 
on leikkauslistoillaan saat-
tanut yli puoli miljoonaa 
ihmistä köyhyysrajalle jos-
sa jokapäiväinen toimeen-
tulo on uhattuna. Samaan 
aikaan on rikkaille annettu 
mittavat verohelpotukset, 
samoin yrityksille. Työt-
tömyysturvaa on leikattu, 
terveydenhoidon maksuja 
korotettu jne. Lista on pit-
kä ja lohduton.

Vaihtoehto on olemas-
sa, se on vasemmistoliitto, 
jonka inhimillinen vaih-

toehto hallituspolitiikan 
perustaksi on kansalaisten 
käytettäviää. Ääni vasem-
mistoliitolle vaaleissa on 
ääni muutoksen puolesta. 
Me vasemmistossa py-
rimme punavihreään hal-
litusratkaisuun. Jos se ei 
ole mahdollista, olkoon 
pohjana vanha kansanrin-
tama jonka avulla on maa-
hamme rakennettu men-
neinä vuosikymmeninä 
hyvinvointivaltio, jota on 
porvarillisten hallitusten 
toimesta nyt kiihtyvällä 
vauhdilla purettu.

Hyvät kansalaiset, muu-
toksen tuulet puhaltavat 
ylitse ummehtuneen ny-
kypolitiikan. Tuo muutok-
sen tuuli kykenee viemään 

mukanaan vanhoillisen, 
mistään piittaamattoman 
ja ympäristöään tuhoa-
van oikeistolaispolitiikan. 
Yhdessä muiden edistyk-
sellisten voimien kanssa 
kykenemme tarjoamaan 
äänestäjille vaihtoehtoisen 
ja inhimillisen poliittisen 
linjan, joka on selkeästi 
vähäosaisten ja työnteki-
jöiden puolella. Vasem-
misto sanoo selkeästi EI 
nykypolitiikalle. Me va-
semmistossa asettaudum-
me yhteiseen rintamaan 
ay-liikkeen kanssa taiste-
lemaan kikyjen ja aktiivi-
mallien kaatamiseksi. Me 
haluamme maan jossa on 
hyvä elää, joka huolehtii 
vanhuksistaan, poistaa ter-

veyskeskusmaksut, takaa 
maksuttoman koulutuksen 
ja subjektiivisen varhais-
kasvatuksen kaikille nape-
roille. Meidän Suomemme 
on kansalaisten Suomi, ei 
vain vakuutuskuorien ja 
rikkaiden. Tule kanssam-
me muuttamaan politiikan 
suunta, muuttamaan hy-
vinvointi uudelleen kas-
vu-uralle. Tällaisen Suo- 
men me tarjoamme sinul- 
le, äänestäjä. Tällaisin miet- 
tein teen vaalityötäni.  l

Ystävällisesti
Ari Parviainen

Hämeen vasemmiston 
vaalityöntekijä,

Vasemmistoliiton
puoluevaltuuston jäsen

Muutosten raikkaat tuulet



Tarvitaan uusia toimintamalleja
Mikä sinusta on näiden 
vaalien tärkein teema ja 
miksi? Onko joku mieles-
täsi tärkeä aihe jäämässä 
liian vähälle huomiolle?
– Tärkeimmäksi teemak-
si nostan perhepolitiikan, 
josta työni kautta löytyy 
rajapintaa. Eriarvoisuuden 
kasvu näkyy erityisesti yk-
sihuoltajaperheissä. Vähäl-
le huomiolle jää mielestäni 
mielenterveys-ja päihde-
palvelujen tasa-arvoinen 
saatavuus ja ennen kaikkea 
ennaltaehkäisevä työ, jolle 
tulee ohjata rahoitusta ja 
resursseja.

Kaksi edellistä hallitusta 
on leikannut koulutuk-
sesta. Ovatko ratkaisut 
olleet oikeita ja millaisia 

ratkaisuja koulutus tästä 
eteenpäin vaatii?
– Leikkaukset koulutuk-
sesta ovat vastuuttomia 
ja kohdistuvat esimerkiksi 
ammattiin opiskeleviin, 
joiden lähiopetus on re-
formin myötä vähentynyt 
merkittävät. Tämä huoli on 
noussut esiin, sekä opis-
kelijoiden, että opettajien 
keskuudessa.

Uudistuksia tarvitaan, 
mutta samanaikaiset leik-
kauk set ovat vieneet resurs-
sit, jotka tulee palauttaa.

Miten sinä laittaisit suo-
malaisen vanhusten-
huollon kuntoon?
– Hoitajamitoituksen nos - 
to 0,7 ei yksin riitä. Tarvi-
taan uusia toimintamal-

leja, sekä palkkauksen ja 
arvostuksen lisäämistä 
hoivatyöhön. Yksityisten 
hoivakotien esiin nousseet 
ongelmat ovat tuoneet li-
sää resursseja valvontaan, 
mikä ei yksinään turvaa 
hyvää ja ihmisarvoista hoi-
vaa.

Millaisia päätöksiä ja 
tekoja ilmastonmuutos 
vaatii Suomelta seuraa-
van vaalikauden aikana?
– Metsien kestävää käyt-
töä, uusien energianmuo-
tojen kehittämistä sekä 
energiatehokkuuden lisää-
mistä. Näihin kaikkiin on 
Suomella korkean teknolo-
gian osaamista.

– Liikenne, asuminen ja 
ruoka, jokainen voi vaikut-

taa omilla arkisilla teoil-
laan.

Miten kampanjoit ja pal-
jonko vaalikampanjasi 
maksaa? Miten rahoitat 
kampanjasi?
– Kampanjoin päätyöni 

ohella, vaalivapaata en voi 
pitää. Kampanjoin omalla 
rahalla.

Miksi olet ehdokkaana? 
Ketä koet ensisijaisesti 

edustavasi?
– Minua pyydettiin eh-
dokkaaksi. Mietin pitkään 
suostumista, mutta työni 
kautta koen, että minulla 
on vahva tuntuma siihen 
miten esim. eri etuuksia 

yhdistelemällä kansalais-
palkaksi voitaisiin vaikut-
taa esimerkiksi lapsiköy-
hyyden ja eriarvoistumisen 
kasvuun vähentävästi. l
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Tiina Aalto-Toivola  

mielenterveysohjaaja  
Heinola

Tärkeimmäksi teemaksi 
nostan perhepolitiikan,  
josta työni kautta löytyy 
rajapintaa

Ketä kiinnostaa
Aina vaalien lähestyes-

sä jostain alkaa kuulua 
huolestunutta voivotte-
lua siitä, että nuoret eivät 
äänestä. Nukkumisesta 
syytetään milloin nuorten 
passiivisuutta ja välinpi-
tämättömyyttä, milloin 
tiedon puutetta, milloin 
nuorten saamaa kuvaa po-
litiikasta ja milloin epä-
luottamusta itse poliitik-
koihin. Siinä missä suurten 
ikäluokkien kasvatit saat-
tavat mieltää äänestämi-
sen kansalaisvelvollisuu-
deksi, nuorille tällainen 
ajatus on vieras. Viime 
kuntavaaleissa 70 prosent-
tia alle 25-vuotiaista ja 60 
prosenttia 25−34-vuotiais-
ta jäi nukkumaan.

Nuoret eivät ole ainoas-
taan epäaktiivisimpia ää-
nestäjiä, vaan he myös läh-
tevät (tai pääsevät) ehdolle 
muita harvemmin. Vuoden 
2017 kuntavaaleissa ehdok-
kaista vain 8,9 prosenttia 
oli alle 30-vuotiaita, mikä 
on alhaisin osuus kah-
teen vuosikymmeneen. 

Hämeessä tilanne ei ole 
ainakaan parantumassa: 
helmikuussa puolueet oli-
vat asettaneet näihin edus-
kuntavaaleihin yhteensä 
91 ehdokasta, joista viisi 
oli alle 30-vuotiaita. Toisin 
sanoen nuoret ovat ehdo-
kaslistoilla erittäin pahasti 
aliedustettuina. Selkeim-

min yliedustettuina taas 
ovat 40−49-vuotiaat, joita 
oli laskujeni mukaan hel-
mikuussa kolmannes kai-
kista ehdokkaista. On sel-
vää, että suppea nuorten 
ehdokkaiden valikoima ei 
ainakaan kannusta samais-
tuttavia ehdokkaita kaipaa-
via nuoria äänestämään.

Kun nuoria ei näy ehdo-
kaslistoilla eikä äänestys-
kopeissa, syntyy noidanke-
hä, jota on vaikea murtaa. 
Tarjolla on kuitenkin mui-
takin keinoja vaikuttaa 
kuin politiikka. Esimerkiksi 
ihmisoikeus- ja ilmastoky-
symyksiin vaikuttaminen 
voi tuntua helpommalta 

kansalaisjärjestössä kuin 
puolueessa. Muutenkin, 
jos on kiinnostunut muu-
tamasta suuresta asiasta 
koko politiikan kirjon si-
jaan, voi olla pelottavaa 
lähteä minkään puolueen 
ehdokkaaksi, sillä kaik-
kia kuntavaaliehdokkaista 
presidenttiehdokkaisiin 

kohdellaan niin median, 
vaalipaneelien järjestä-
jien kuin suuren yleisönkin 
toimesta vastauskoneina, 
joiden pitäisi tietää kaikes-
ta kaikki ja kuunnella vie-
lä syytöksiä jostain, mitä 
puolue teki vuonna 1976. 
Ei siis mikään ihme, jos 
nuorta ei kiinnosta asettaa 
itseään grillattavaksi ja ar-
vosteltavaksi.

Vaikka äänestysaktii-
visuus laskee ja ehdo-
kasosuudet vähenevät, 
kaikki nuoret eivät kuiten-
kaan ole kadonneet politii-
kasta tai ehdokaslistoilta 
vielä. Miksi me olemme 
täällä? Itseni kohdalla kyse 
on yksinkertaisesti siitä, 
että en näe muutakaan tie-
tä. Koen, että ainoa tapa 
todella vaikuttaa asioihin 
on poliittisen järjestel-
män sisällä. Ja vastaukse-
na otsikon heittoon ”Ketä 
kiinnostaa”: minua kiin-
nostaa, ja Hämeessä neljää 
muutakin alle 30-vuotiasta 
kiinnostaa. Vaikka itseäsi 
politiikka ei kiinnostaisi 

tai olisit menettänyt usko-
si poliitikkoihin, älä heitä 
pyyhettä kehään koko ikä-
luokkamme puolesta. Olen 
varma, että me tulemme 
olemaan eturintamassa 
muun muassa ilmaston-
muutoksen pysäyttämises-
sä ja niiden keinojen kehit-
tämisessä, joilla otamme 
työn murroksen haltuun. 
Mutta totuus on, että mei-
dän on vaikeaa päästä te-
kemään muutoksia siellä, 
missä niillä on merkitys-
tä, jos 60−70 prosenttia 
ikäisistämme uskoo, että 
emme voi tehdä mitään. 
Tarvitsemme kaikkia täs-
sä. Joten antakaa meille ja 
itsellenne mahdollisuus − 
herätkää! l

(Teksti on lyhennelmä. 
Lue koko kirjoitus täältä: 
www.jennikarjalainen.fi/
keta-kiinnostaa/)
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Viime kuntavaaleissa  
70 prosenttia alle 25- 
vuotiaista ja 60 prosenttia 
25−34-vuotiaista jäi  
nukkumaan.

Viimeisimmän tutki-
muksen mukaan har-

maan talouden koko on 
jopa 10–14 miljardia euroa. 
Tästä veromenetystä noin 

puolet, 4,5–5,5 miljardia 
euroa, josta arvonlisäve-
rovajaus noin 2 miljardia 
euroa ja loput 2,5–3,5 mil-
jardia koostuu muista me-
netyksistä, kuten kansain-
välisen sijoitustoiminnan, 

palkkaverotuksen ja sosi-
aalivakuutusmaksujen me-
netyksistä. Tämä harmaan 
talouden menetys vastaa 
5–7  prosenttia bruttokan-

santuotteesta.  
Harmaasta taloudesta 

johtuvat veromenetykset 
ovat huomattavia ja niil-
lä on vinouttava vaikutus 
muun muassa yritysten vä-
liseen kilpailuasetelmaan, 

veronmaksumoraaliin ja 
palkansaajaryhmien, kuten 
kotimaisen ja ulkomaisen 
työvoiman välisiin suhtei-
siin. 

Keskeisinä asioina tulee 
jatkossa olla, että ulko-
mainen ja kotimainen yri-
tystoiminta on saatettava 
tasavertaiseen asemaan. 
Lisäksi tilaajan vastuu on 
saatava todelliseksi, jota 
se ei todellakaan nyt ole. 
Työvoiman tasapuolisen 
kohtelun edellytyksiä on 
vahvistettava. Pääoma-
tulojen verovalvonta on 
saatettava samalle tasolle 
muiden tuotannontekijä-
tulojen kanssa.

Mielestäni verohallin-
toon tulisi perustaa myös 
kansainväliseen veroval-

vontaan keskittynyt yksik-
kö, jossa on riittävä ja am-
mattitaitoinen henkilöstö. 
Vain näin kansainvälisen 
harmaan talouden lonke-
rot saadaan suitsettua.

Viranomaisvalvonnan 
lisäksi tarvitaan myös suo-
raa, työpaikoilla tapahtu-
vaa valvontaa, keinoja on-
gelmiin puuttumiseksi ja 
kampanjointia ongelmien 
tiedostamiseksi. Tällaisis-
ta toimista voidaan sopia 
myös työehtosopimuksin, 
kuten monilla aloilla on jo 
sovittu. 

Suomessa on arviolta 
60  000 ulkolaista työnte-
kijää ns. mekaanikkosään-
nön mukaan ja ne ovat ”ra-
joitetusti verovelvollisia” 
enintään 3–6 kuukautta 

Suomessa töitä tekeviä. 
Usein heidän veronsa jää-
vät maksamatta myös läh-
tömaassa.

Hämeessä on noin 
19  000 työtöntä työnteki-
jää ja koko maassa 25  000 
nuorta työttömänä, jotka 
odottavat mahdollisuutta 
työllistyä Suomessa. 

Uuden Hallituksen pi-
täisi kiireesti etsiä keinoja 
harmaan talouden kit-
kemiseen ja kotimaisen 
työttömyyden poistoon. 
Kansakunnan pyörät pitää 
saada pyörimään ja ve-
roeurot kotimaiseen hy-
vinvointiin. l

Harmaasta taloudesta

52
Juha Ulmanen 

koneistaja 
Lahti

Ulkomainen ja kotimainen 
yritystoiminta on  
saatettava tasavertaiseen 
asemaan. 
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Maailma tuntuu olevan 
tällä hetkellä huo-

lenaiheita täynnä. Hoiva-
palveluiden laiminlyönnit 
toimeentulon epävarmuus, 
koulutuksen kurjistami-
nen, ilmaston tila, tuloero-
jen kasvaminen.

Moni ajattelee, että täs-
sä sopassa työehdot ovat 
vähäinen asia. Mutta mie-
titäänpä hetki kuluneita 
neljää vuotta.

Työmarkkinoiden käy-
tettävissä olevia on kulu-
nut hallituskausi lyönyt 
kovin. Kiky-sopimus, ak-
tiivimalli, työttömyys-
turvan, vuorotteluvapaan 
sekä aikuis- että ammat-
tikoulutuksen leikkaukset 
muiden muassa. Valvonta-
viranomaisten resursseja 
on heikennetty samaan 
aikaan, kun suomalaisille 

työpaikoille on syntynyt 
kahdet työmarkkinat. Ul-
komaisia työntekijöitä pi-
detään muutaman euron 
tuntipalkalla, ilman mui-
denkaan työehtojen nou-
dattamista tai valvontaa.

Kolmikantainen val-
mistelu jätettiin sovitusta 
huolimatta sivuun. Tähän 
sopimisen malliin palaami-
nen vaati ammattiliitoilta 
poliittisia mielenilmauksia 

työpaikoilla, vastatoimena 
hallituksen halulle heiken-
tää irtisanomissuojaa pie-
nissä yrityksissä.

Mikäli työntekijäjärjes-
töjä olisi haluttu kuulla 
hoivapalvelujen tilasta, 

hoivapalvelufirmojen on-
gelmiin olisi voitu puuttua 
jo aikaa sitten. Mikäli hoi-
toalalla olisi käytössä vaik-
kapa veronumeron kal-
tainen järjestelmä, jossa 

tunnistenumerolla kirjau-
duttaisiin työvuoroon, olisi 
hoitajamitoituksen toteu-
tumisen ja ylitöiden valvo-
minen helpompaa. Mikäli 
laillisuutta valvovien vi-
ranomaisten resursseja ei 
olisi leikattu toimimatto-
maksi, olisi myös ulkopuo-
lisella valvonnalla voitu 
huomata epäkohdat. Mikäli 
meillä ei olisi oikeutta jär-
jestäytyä ja myös lakkoilla, 
ei näistäkään olisi voimaa 
edes yrittää taistella.

Suomalaisen yhteis-
kunnan menestys pohjaa 
sopimiseen. Maatamme 
on rakennettu suojaamal-
la heikommassa asemas-
sa olevaa. Tällä hallitus-
kaudella tämä suunta on 
muuttunut saneluksi ja 
avun tarpeisilta leikkaa-
miseksi. Tämä kurjistami-

sen kierre on saatava lop-
pumaan. Vain hyvinvoiva 
Suomi pystyy kohtaamaan 
vakaana maailman muu-
tokset. Pitämällä huolta 
siitä, että saamme tulevai-
suudessakin vaikuttaa it-
seämme koskeviin asioihin 
ja ajaa yhteistä etuamme 
yhdessä muiden kanssa, 
turvaamme yhteiskunta-
rauhan.

Muutos ei kuitenkaan 
synny tekemättä. Meitä 
toisenlaista politiikkaa 
haluavia, ja meidän teko-
jamme tarvitaan siihen. 
Äänestä ja kannusta siihen 
muitakin. Tehdään yhdessä 
Suomi, jossa on oikeus elää 
omalla työllä.  l

Antakaa sopimusoikeutemme takaisin

Hanna Rokkanen 
CNC-koneistaja,  

pääluottamusmies 
Hämeenlinna

Suomalaisen yhteis- 
kunnan menestys  
pohjaa sopimiseen.
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Reilu työelämä,  
reilu loppuelämä ikäihmisille
Tammikuun lopulla jul-

kisuuteen räjähtänyt 
kohu ikäihmisten hoivan 
tilanteesta ei ollut kenel-
lekään hoitoalalla työsken-
televälle yllätys. Myöskään 
hoitoalan ammattiliitoille 
ja niiden aktiiveille maam-
me vanhustenhuollon tola 
ei ole millään muotoa uusi. 

Paljon on viime vuosina 
yritetty horjuttaa ay-liik-
keen asemaa. Onpa kuulu-
nut syytöksiä myös siitä, et-
teivät liitot aja kuin omien 
jäsentensä asiaa. Tämä 
valloilleen päässyt media-
mylläkkä vanhustenhoidon 
ympärillä kertoo kuitenkin 
ihan muuta. Suomessa tar-
vitaan vahvaa ay-liikettä, 
sopimaan työelämän pe-
lisäännöistä, olemaan jä-
sentensä tuki ja turva, sekä 
näköjään myös toimimaan 
esimerkiksi maamme haa-
voittuvimpien asukkaiden 
äänitorvena.

Vanhustenhuollon kriisi 
-vyyhti lähti tammikuussa 
aukeamaan Suomen lähi- 
ja perushoitajaliiton, Su-
Perin, jäsenen yhteyden-
oton jälkeen. Jäsen kertoi 
kokemuksistaan Esperi Ca-
ren yksikössä ja liitto otti 
tehokkaasti hommasta ko-
pin. Lopulta prosessi johti 
siihen pisteeseen, että yk-
sikön toimiluvat laitettiin 
katkolle. Ja täysin syystä!

Me tarvitsemme jat-
kossakin näitä rohkeita 
jäseniä, vahvoja liittoja 
ja toki valvovia tahojakin 
takaamaan kaikille yhteis-
kunnassamme ihmisar-
voisen elämän. Emme voi 
antaa työelämän luisua 
siihen, ettei työntekijäl-
lä ole mitään sananvaltaa 
työoloistaan tai työehdois-
taan. Nytkin jo esimerkiksi 
hoitoalalla rikotaan aivan 
liian usein, hyvinkin räi-

keästi, työehtosopimuksia 
ja suosituksia esimerkiksi 
henkilöstömitoituksesta. 
Jos kukaan ei olisi pitämäs-
sä työntekijän ja samalla 
vanhusten puolta, olisim-
me pian melkoisessa villin-
lännen meiningissä, jossa 
hommat saa se joka hal-

vimmalla tekee ja mummot 
ovat vain rahallisen hyö-
dyn lähde sote-bisnekselle. 

Nyt on korkea aika tehdä 
isoja tekoja suomalaisen 
vanhustenhoidon eteen, 
muuten olemme lirissä 
pian kaulaamme myöden. 
Hoitovirheet ja laimin-
lyönnit lisääntyvät, hen-

kilöstö uupuu ja nuoret 
äänestävät jaloillaan kohti 
muita aloja. 

Tarvitsemme sitovan 
hoitajamitoituksen lakiin, 
niin vanhustemme kuin 
heidän hoitajiensakin ta-
kia. Ikäihmisten hoiva on 
vielä pelastettavissa, mut-

ta sitä ei enää ”vapaaehtoi-
silla” suosituksilla korjata. 

Tarvitsemme kolmikan-
taista sopimista, jotta ih-
misillä on mahdollisuus 
tulla omalla palkallaan 
toimeen. Aktiivimalli on 
syytä runtata romukop-
paan ja ottaa askelia koh-
ti perustuloa, jotta nekin 

joiden leipä on pieninä 
työpätkinä maailmalla 
uskaltavat töihin tarttua. 
Kenenkään ei pitäisi jou-
tua kieltäytymään työstä 
siksi, että ottaessaan pa-
rin päivän pätkän vastaan 
työttömyyskorvaukset ovat 
viikkoja sekaisin ja ihmi-
nen rahaton. 

Tarvitsemme elinikäisen 
oppimisen mahdollisuu-
den kaikille, eikä opiskelu 
esimerkiksi toisella asteel-
la saa jäädä kiinni lompa-
kon paksuudesta. 

Tarvitsemme mahdolli-
suuden inhimilliseen tule-
vaisuuteen ja sen tulevai-
suuden eteen olen valmis 
tekemään hartiavoimin 
töitä. l

Hanna Jokinen  
lähihoitaja 

Hattula

Tarvitsemme sitovan  
hoitajamitoituksen lakiin.

Yksityistämisiä vastaan –  
peruspalveluiden puolesta
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Olen aina ollut erittäin 

kiinnostunut politii-
kasta ja niistä päätöksistä, 
jotka koskevat meitä kaik-
kia. Viime vuosien poliit-
tinen ilmapiiri on saanut 
minut entistä enemmän 
vakuuttuneeksi, että nyt 
tarvitaan päätöksentekoa, 
joka perustuisi yhteiskun-
tamme hyvinvoinnin lisää-
miseen eikä päinvastoin. 
Eriarvoistava politiikka 
on tullut tiensä päähän. 
Koulutus ja elinikäinen 
oppiminen kuuluu hyvin-
vointiyhteiskunnan perus-
palveluihin, ja niihin sijoit-
taminen maksaa itsensä 
moninkertaisesti takaisin. 
Viime hallituksen tekemät 
koulutusleikkaukset on pe-

ruttava ja koulutukseen on 
budjetoitava lisää. Toisen 
asteen koulutus on saata-
va täysin maksuttomaksi. 
Kannatan myös oppivel-
vollisuuden jatkamista 
toiselle asteelle. Työttömiä 

kurjistava aktiivimalli on 
poistettava ja autettava 
työnhakua sekä itsensä 
kehittämistä perustulon 
avulla. Työttömyys ei pa-
rannu tilastokikkailulla 

eikä ilmaistyövoimalla 
vaan panostamalla koulu-
tukseen ja tukemalla pien-
yrittäjien mahdollisuuksia 
palkata uutta työvoimaa. 
Pienyrittäjät ovat niitä 
jotka pitävät Suomen pys-

tyssä ja siksi ympäristölle 
haitalliset satojen miljoo-
nien yritystuet on siirret-
tävä suoraan suomalaisten 
pienyrittäjien tukemiseen. 
Agressiiviseen verosuun-

nitteluun on puututtava, 
ettei yhteinen omaisuu-
temme valu veroparatiisei-
hin. Kaivoslakiin on saa-
tava muutoksia pikaisesti. 
Maaperän rikkaudet ovat 
kansallisomaisuuttamme 
ja nyt Finnwatchin mukaan 
Suomeen jää vain noin 2,7 
prosenttia verotuloja mi-
neraalien arvosta. Myös-
kään kaivosten jälkihuolto 
ei saa kaatua veronmak-
sajien niskaan kuten nyt.  
Valtio-omisteisten yhtiöi-
den sekä luonnollisten mo-
nopolien myyminen ulko-
maisille pääomasijoittajille 
on lopetettava ja jo myy-
dyt, esimerkiksi Fortumin 
sähkönjakeluverkko, on lu - 
nastettava takaisin val-

tiolle. Luonnolliset mo-
nopolit kuuluvat valtiolle 
ja niistä tulevat hyödyt 
suomalaisille eikä veropa-
ratiisiyhtiöille. Vanhusten 
hoitoon on panostettava 
huomattavasti enemmän 
ja omaishoitajien asemaa 
on parannettava. Eläke-
läisköyhyyttä on torjutta-
va korottamalla takuu- ja 
kansaneläkettä sekä ter-
veydenhuollon ylisuuria 
asiakasmaksuja alentamal-
la. Olen horjumaton oi-
keudenmukaisuuden puo - 
lustaja, joka kuuntelee ja 
jonka ääni kuuluu. On kun-
nia olla vasemmistoliiton 
upeiden ehdokkaiden jou-
kossa. Näissä riveissä on 
voimaa! l

Väinö Weckström  
näyttelijä, ohjaaja 

Orimattila
Eriarvoistava politiikka  
on tullut tiensä päähän.
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”Rahan vallasta kan-
san valtaan” -vaa-

lislogan jäi mieleeni, kun 
isäni kanssa liimailin lap-
sena SKDL:n vaalijulis-
teita. Tunnus on noussut 
uudestaan ajankohtaiseksi, 
sillä parinkymmenen vii-
meisen vuoden aikana on 
pääoman valta vahvistunut 

kansanvallan kustannuk-
sella. 

Ylikansallinen pääoman 
saalistushimo on iskenyt 
hyvinvointivaltiomme yti - 
meen, kun terveys- ja 
hoivabisnes käynnisti la-
kisääteisten terveys- ja 
hoivapalvelujemme nur-

kanvaltauksen. Kun sote 
ja hallitus sen mukana 
kaatuivat, ilmoitti Pihla-
jalinnan toimitusjohtaja, 
että tämä on plussaa heille. 
Hoivabisneksen edustajan 
arvio lähtee siitä, että ve-
rovaroin tuotettavien pal-
velujen ulkoistajien ver-
kosto voi rauhassa jatkaa 

työtään jatkamalla perus-
tuslain turvaamien julkis-
ten palvelujen siirtämistä 
niiden yleishyödyllisestä 
roolistaan voiton tavoitte-
lin kohteeksi.

Tulevan eduskunnan 
on pysäytettävä ihmis-
ten terveydellä ja hoivan 

tarpeella keinottelu pa-
lauttamalla verovaroilla 
järjestettävä perustervey-
denhuolto, hoivapalvelut 
ja erikoissairaanhoidon la- 
kisääteinen ydin julkisen 
vallan tehtäväksi perus-
koulujen tavoin. Näinhän 
kaiken piti olla, kun kan-
santerveyslaki säädettiin 
ja myöhemmin työterveys-
laki. Työterveyshuollon 
piirissä maksuttomuuden 
periaate säilyi, mutta mak-
sut palasivat työelämän 
ulkopuolella olevien pal-
veluihin jakaen kansalaiset 
kahden kerroksen väkeen 
siten, että työelämässä ja 
vakituisessa työsuhteessa 
olevat nauttivat maksut-
tomista ehkäisevän ter-
veyden- ja sairaanhoidon 
palveluista, mutta pieni-
tuloisemmat eläkeläiset 
ja työelämän ulkopuolella 
olevat joutuvat niistä mak-
samaan.

Kun sosiaaliset perus-
oikeudet määriteltiin täs- 
mällisemmin vuosituhan-

nen vaihteessa voimaan 
astuneessa perustuslaissa, 
jäi köyhiä syrjivä terveys-
palvelujen rahoitusjärjes-
telmä- ja asiakasmaksu-
lainsäädäntö korjaamatta, 
mikä on ylläpitänyt ja li-
sännyt terveyseroja. Sote-
uudistuksen kärkitavoit-
teita oli ter veys ero jen 
kaventaminen ja palvelui-
hin pääsyn helpottaminen 
niin, että sairauksien syn-
nyn ja niiden vaikeutumi-
sen periaate toteutuvat. 

Perustavoite hautautui 
kokoomuksen ”valinnan-
vapaus” iskulauseen alle, 
mikä suojissa terveysbis-
neslobbarit pääsivät ma-
nipuloimaan soteuudis-
tuksen karille ajautunutta 
valmistelua. Kansalaisten 
tulisi vaaliuurnilla an-
taa tuomio ihmisen ter-
vey dellä ja perustarpeil-
la keinottelulle. Ryhdyin 
ehdokkaaksi, kun näytti 
siltä, että vuosikymme-
nien kokemuksestani olisi 
hyötyä umpikujaan ajau-

tuneen politiikan suunnan 
kääntämiseksi takaisin 
uralle, jossa kansan valtaa 
ja hyvinvointipalvelujam-
me vahvistetaan estämällä 
keinottelijoiden tunkeutu-
mien veromaksajien kuk-
karolle.

Olen koko työurani työ-
terveys-, terveyskeskus-, ja 
päihdelääkärinä panosta-
nut kaikkein syrjityimpien 
kuten pitkäaikaissairaiden, 
mielenterveys- ja päihde-
ongelmaisten etujen ja oi-
keuksien puolustamiseen. 
Eläkkeellä olen jatkanut 
työtä valtakunnallisen vam- 
maisjärjestön Tapaturma- 
ja Sairausinvalidien Liiton 
puheenjohtajana. Jos va- 
litsette minut edustajak-
senne, tulen jatkamaan 
työtä eduskunnassa ih-
misten tarpeista lähtevän 
sosiaali- ja terveysreformin 
aikaansaamiseksi. l

Köyhän asialla

Antti Holopainen 
toimitusjohtaja, 

ylilääkäri (emeritus) 
Lahti

Ylikansallinen pääoman 
saalistushimo on iskenyt 
hyvinvointivaltiomme  
yti meen,
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Hoitotyö tänä päivänä on 
mielestäni aika haastavaa, 
koska resurssit on vedetty 
liian tiukalle hoitajien nä-
kökulmasta. Siksi kanna-
tan eduskuntavaaliehdok-
kaana, että hoitajamitoitus 
tulee kirjata lakiin. Mikäli 
hoitajamitoitus on lain ul-
kopuolella, sitä on helppo 
kiertää erilaisin haamu-
hoitajin tai lisäämällä hoi-
toapulaisia tai siistijöitä 
työlistoihin, ja valvontaa 
on mielestäni aika mah-
dotonta tällaisenaan suo-
rittaa, koska valvojien ka-
pasiteetti ei välttämättä 
riitä. Hoitajien ollessa sai-
raana ei välttämättä saada 
tuuraajia ja jos saadaan, 
heillä ei monestikaan ole 
alan koulutusta. Tämä taas 

kuormittaa vuorossa niitä 
hoitajia joilla on koulutus, 
koska he vastaavat täysin 
lääkehuollosta ja sairaan-
hoidollisesta toiminnasta. 
Työvoimapulaan voidaan 
puuttua parantamalla hoi-
tajien palkkausta. Myös 
työolojen on oltava turval-
liset ja terveelliset. Tekno-
logia voi osaltaan auttaa 
hoitajia, mutta se ei korvaa 
hoitajaa hoitotyössä. 

Viime päivinä kun leh-
dissä on pohdittu laimin-
lyöntejä vanhusten hoidos-
sa ja hoitajamitoituksissa, 
on tullut myös esille var-
haiskasvatuksen puolelta 
samaa huolta. En voi ym-
märtää sitä, että olemme 
hyvinvointiyhteiskunta 
ja meillä tapahtuu tällai-

sia laiminlyöntejä. Onko 
meidän yhteiskunnas-
samme yhtään arvostusta 
hoitotyötä kohtaan? Mi-
käli hoitotyötä arvoste-
taan, ei pitäisi olla ketään 

eikä yhtään instanssia tai 
puo luet ta, joka vastustaa 
hoitajamitoituksen kas-
vattamista lainsäädännöl-
lä. Ainoastaan lisäämällä 
hoitajamitoituksen lakiin 

voimme edes hiukan pa-
rantaa hoidon laatua.

Toinen asia jolla voim-
me parantaa hoidon laatua 
on lisätä valvontaa. Mikäli 
kapasiteetit eivät riitä, tu-

lee niitä lisätä. Tarkastuk-
set tulee mielestäni tehdä 
ilman erillistä ilmoitusta 
tarkastettavaan hoitoyk-
sikköön. Tällöin saa todel-
lisen tiedon minkälaista 

hoitoyksikössä on ja mitä 
puutteita todellisuudessa 
yksiköstä löytyy. Valvovan 
viranomaisen ilmoittaessa 
hoitoyksikköön tulostaan 
on mahdollisuus antaa tar-
kastuksessa parempi kuva 
toiminnasta kuin silloin 
kun tarkastukset tehdään 
yllätyksenä. 

Jokaisen hoitajan myös 
tulee tehdä työnsä toista 
ihmistä kunnioittaen sekä 
niin että arvostaa omaa 
ammattitaitoaan. Jos ar-
vostamme ammattitai-
toamme, niin emme anna 
mahdollisuuksia työyh-
teisössä laiminlyönneille, 
koska ammattitaitoinen 
hoitaja puuttuu huomates-
saan epäkohtiin. l

Hoitotyöstä ja hoidon laadusta

Arja Mäkelä  
lähihoitaja,  
vanhustyön  

erikoisammattitutkinto 
Forssa

Työvoimapulaan voidaan 
puuttua parantamalla 
hoitajien palkkausta
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Unohdettu maaseutu
Tulevaisuuden Suomes-

sa halutaan kiristää 
yksityisautoilun verotusta 
ja sitä kautta rajoittaa yk-
sityisautoilua. Kaupunki-
alueen ulkopuolella asuva-
na henkilönä en ymmärrä 
nykypäättäjien suurta ha-
lua keskittää kaikki palve-
lut kaupunkeihin. Julkisen 
liikenteen palveluverkkoa 
on karsittu, ja tulevaisuu-
dessakaan se ei kata koko 
maata, joten on kohtuu-
tonta rangaista tämän pal-
veluverkon ulkopuolella 
asuvia. 

Suomi on alusta asti elä-
nyt ja kasvanut maaseu-
dulta. On käsittämätöntä, 
että maaseudun asukkai-
ta tullaan suuremmassa 
määrin rankaisemaan sii-

tä, että he haluavat asua 
ja elää sekä kasvattaa lap-
sensa luonnon läheisyy-
dessä. Viime vuosina on 
vähennetty kuntien val-

tionosuuksia niin, että kai-
kissa kunnissa ei ole edes 
peruspalveluita. Esimer-
kiksi erikoissairaanhoidon, 
Kelan, työvoimatoimiston 
ja poliisin palvelut puut-
tuvat usealta pienemmältä 
paikkakunnalta. Palvelujen 

perässä ajetaan kymme-
niä kilometrejä lähimpään 
kouluun, päiväkotiin tai 
lääkäriin. Tämä palvelui-
den puute ei houkutte-

le uusia kuntalaisia vaan 
muuttoliike kääntyy nega-
tiiviseksi.

Nykypäivän työmark-
kinoiden epävarmuus on 
aiheuttanut sen että yhä 
harvempi nuori aikuinen 
haluaa tai edes uskaltaa 

lähteä hankkimaan omaa 
asuntoa, mistään. Työelä-
män rikkonaisuus aiheut-
taa sen, että tänään et voi 
tietää, onko huomenna töi-
tä ja jos on, niin missä päin 
Suomea. Työtä velvoite-
taan ottamaan vastaan pit-
kienkin matkojen päästä. 
Yksi syy siihen että paris-
kunnat eivät enää perusta 
perhettä on epävarma työl-
lisyys- sekä taloustilanne.

Suomalaisilta kerätään 
vuosi vuodelta enemmän 
veroja, mutta paljonko 
verotuloja valuu takaisin 
suomalaisten hyvinvoin-
tivaltion ylläpitämisek-
si? Mielestäni aivan liian 
vähän! Kouluverkkoa ol-
laan karsittu liikaa perus-
opetuksessa. Myös toisen 

asteen koulutusleikkauk-
set tulevat musertamaan 
nuorten mahdollisuuden 
kouluttautua ja työllistyä. 
Toisaalta valtio jakaa avo-
kätisesti avustuksia pörs-
sissä oleville suuryrityksil-
le. Yritysavustukset pitäisi 
ehdollistaa siten, että yri-
tys ei voi valtionosuutta 
saadessaan jakaa osakkail-
le osinkoja, vaan hyvän 
tuloksen saavutettuaan 
palauttaa valtionapua ta-
kaisin valtiolle. 

Päättäjillä on vielä pal-
jon tekemistä, jotta Suomi 
voi ylpeänä kantaa hyvin-
vointivaltion mainetta lap-
sista ikäihmisiin! l

Mari Tommiska 
opiskelija 
Kärkölä

Päättäjillä  
on vielä paljon  
tekemistä.
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