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OLETKO KANSSAMME SAMAA MIELTÄ?

1200 euron perusturva kaikille tarvitseville
 

Vaihtoehto julkisten palvelujen
leikkaamiselle ja yksityistämiselle

Tulojen ja vallan uusjako työelämässa

Tavoitteiksi ilmastonmuutoksen
torjunta ja ekologinen rakennemuutos 

105-114 SKP:n ehdokkaat Varsinais-Suomen 
vaalipiirissä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
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Juha Sipilä aloitti pääministerikauten-
sa kesäkuussa 2015 kaikenlaisin pyl-
pyröin, kakkaroin ja himmelein. Yksi 
vahva slogan oli, miten kiireesti ja jah-
kailematta, heti kesän kuluessa, on saa-
tava päätöksiä aikaan ja mm. soten asi-
at järjestykseen. Ellei pääministeri uu-
dessa tehtävässään onnistu, hän lupasi 
luopua siitä. Näin vakuuttavaa puhetta 
saimme silloin kuulla. Mutta tämä itse-
valtias miljonääri ja insinöörimies him-
meleineen hämäsikin röyhkeästi kansaa 
luvaten yhdeksän hyvää ja kymmenen 
kaunista.

Kun hallituksen pääpuolueet olivat 
päässeet samalle juonelle, paljastui, mi-
ten neljän vuoden aikana oli tarkoitus 
saada maassa valta keskustapuolueelle 
ja rahat kokoomukselle. Keinoina olivat 
toisaalta maakuntahallinto ja toisaalta 
sote-alan yksityistäminen kultakaivok-
seksi ja näin koota miljardit. Kahden 
kauppa ja kolmannen korvapuusti, oli 
pelin henki.

Mutta kenelle se 
korvapuusti?

Koska hallituksen enemmistö eduskun-

nassa oli hilkulla, merkitsi jo yksittäis-
ten kansanedustajien lipeäminen halli-
tuspuolueiden ryhmistä vaaraa hallituk-
selle. Ajan kuluessa kävivät hallituksen 
mahdollisuudet sote – äänestykses-
sä yhä heikommaksi. Koko hankkeen 
kompuroinnit hätäisesti valmistelluin ja 
perustuslain vastaisin esityksin joutui-
vat yhä uuteen valmisteluun. Kuukau-
det kuluivat ja näytti siltä, että yritys on 
heikoilla jäillä. Kevät ja vaalit lähestyvät 
ja jäät heikkeneävt!

Onko parempi vaihtoehto men-
nä jääräpäisesti heikoille jäille ja viedä 
sote äänestykseen hallituksen tappi-
onkin uhalla, vai onko parempi paeta 
näyttämöltä?

Sipilä itsevaltiaana päätti paeta näyt-
tämöltä ja pelata aikaa itselleen.Samalla 
pääsi Sipilä seuraavien viikkojen osalta 
polittisesta vastuusta tekeepä johtaman-
sa toimitusministeriö mitä haluaakin.    
Ensitöinään hallitus se toi kireellä edus-
kunnalle hyväksyttäväksi tiedustelulait. 
Esitys hyväksyttiin heti jopa yksimieli-
sesti huolimatta lakien sisällöstä. Mutta 
ennen kaikkea pakenemalla vastuusta 
Sipilä otti useita viikkoja aikaa omalle 
vaalikampanjalleen.

Loppunäytös: Valhe, 
emävalhe, Sipilän hallitus

Nyt keskusta julistaa taas jo hoitavansa 
kaikille tasapuolisesti hoivaa ja terveyt-
tä, koulustusta, työtä....vaikka kaikissa 
noissa on jo pettänyt kansan.

Valhe on paljastunut: vanhukset 
ovat heitteillä, miljardien pörssivoitot 
sote-yrityksistä valuvat paratiiseihin; 
koulutuksesta on leikattu ennennäke-
mättömän paljon niin opetuksesta, väli-
neistä kuin opettajamääristä. Työttömiä 
kuritetaan aktiivimallilla niin. että kym-
menet tuhannet työttömät ovat mah-
dottoman työnsaannin edessä menet-
täneet osan työttömyyspäivärahastaan.

Suurin valhe on,  että aika olisi lop-
punut, kuten Sipilä vakuutti todetes-
saan, että seuraava hallitus jatkakoon 
tästä! Aika ei loppunut, sitä oli neljä 
vuotta. Mutta koska tuona aikana Sipi-
lä hallituksineen epäonnistui kerta toi-
sensa jälkeen asiassa jos toisessa, oli pa-
ras paeta selittämään toreille ja turuille 
ihmisille, miten oppositio tämän hom-
man esti. ” Kyllä hallitus parhaansa teki, 
mutta kun...”.

No, uskokoon ken tahtoo!

Hallitusfarssi repeää kun pääroolin
esittäjä pakenee näyttämöltäPääkirjoitus

Camilla Kantola

Koulutusjärjestelmä 
tarvitsee rahoitusta
– koulutus on yhteiskunnan 
peruspilareita
Yliopistot ja muut korkeakoulut ovat olleet merkittävissä taloudellisissa vai-
keuksissa koko viimeisimmän hallituskauden ajan. 

Koulutuksen kehitys on ollut säästöjen kohteena jo pidempään: kaik-
ki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta yliopistoon tarvitsevat lisää rahaa ja 
henkilökuntaa. Aiempi koulutuksen hidas luisu huonompaan on kuitenkin 
vuodesta 2015 muuttunut syöksyksi esimerkiksi yliopistoympäristössä, jossa 
eletään nyt päättymättömän kriisitilan aikaa. 

Suomessa on leikattu korkeakoulujen rahoitusta sadoilla miljoonilla eu-
roilla – vauhtia, joka sai heti alussa jopa OECD:n varoittelemaan tämän seura-
uksista. Yliopistojen henkilökunta on vähentynyt tuhansilla leikkausten seu-
rauksena. Myös opiskelijat ovat taloudellisissa ongelmissa, kun opintotukea 
on muutettu yhä lainapainotteisemmaksi.

Yliopistojen ”autonomia”: riippuvuutta 
yritysmaailmasta

Suomessa toteutettuihin koulutusuudistuksiin ja linjauksiin on 2000-luvulla 
vaikuttanut EU:n Bolognan prosessi, jonka varjolla ohjelmassa on ollut uu-
distaa koulutuspolitiikka lähtökohdiltaan uusliberalistisen ideologian mukai-
seksi - siis «markkinoistaa» se. Kun leikkauksia perustellaan esimerkiksi yli-
opistojen «autonomialla», se tarkoittaa käytännössä pakollisten riippuvuus-
suhteiden luomista yritysmaailmaan. 

Markkinoistamisessa koulutusta siirretään julkisesta hallinnasta yksityis-
ten tahojen vaikutusvallan piiriin. Kapitalismiin olennaisena kuuluvaa mark-
kina- ja kilpailuideologiaa joudutaan soveltamaan opetukseen. Tutkintoja 
«tehostetaan» lyhytkestoisemmiksi, ja päämääräksi otetaan sivistyksen ja 
tiedon sijaan työvoiman tuottaminen kapitalistiselle järjestelmälle. Koulutus 
tuodaan yritysmaailman vaikutuspiiriin. 

Näin on tapahtunut koulutusuudistuksissa erityisesti Suomen yliopistoille. 
Nyt eronneen hallituksen kaudella prosessi vain nopeutui huomattavasti.

Opiskelu ja yliopisto-opetus on epädemokratisoitunut muuttuessaan mark-
kinalogiikan suuntaan. Korkeakoulujen opetukseen haetaan sponsoreita yri-
tysmaailmasta. Tämä käy tieteen puolueettomuuden tavoitteita vastaan. Myös 
yliopistojen valtarakenne muuttui jo vuoden 2009 yliopistouudistuksen myötä 
perusteellisesti, opiskelijoiden vaikutusvalta kapeni, hierarkia jyrkkeni ja 40% 
yliopistojen hallitusten jäsenistä on nyt julkisuuden henkilöitä ja yritysjohtoa. 

Säästöt ovat vähentäneet myös oppiaineiden määrää. Samalla yliopistojen 
henkilökunnan velvollisuudet paisuvat, ja kun yhtä työntekijää kohti teetetään 
enemmän töitä, opetuksen ja tutkimuksen laatu kärsii väistämättä.

Opiskelua taas on muutettu yhä lainapainotteisemmaksi. Tämä vaikeuttaa 
opiskelijoiden taloudellista asemaa. Kun myös akateeminen työttömyys on 
suurta säästösyistä, voi kysyä, kuinka moni pienituloinen enää uskaltaa har-
kita yliopistouraa Suomessa.

Pääministeri haluaa romuttaa yhteiskunnan

Kaikesta huolimatta keskustalainen pääministeri Sipilä on sitä mieltä, että 
koulutusleikkaukset olivat oikea vaihtoehto. Sipilä kannattaa toisin sanoen 
suomalaisen yhteiskunnan rahojen haaskaamista lukemattomien tutkijoiden 
pitkään koulutukseen, joka päättyy siihen, että tutkijat pakenevat ulkomaille, 
koska suomalainen tutkimusympäristö ei pysty tarjoamaan heille rahoitus-
ta. Sipilä haluaa, että Suomi ei pärjää kansainvälisesti enää edes tieteellisissä 
saavutuksissa, ja että kotimaassa koetaan asiantuntijapulaa, kun pieniä mutta 
tärkeitä tieteenaloja on lakkautettu ”kannattamattomina”.

Sipilä haluaa, että tässä maassa ei kannata tehdä mitään muutakaan: kai-
killa aloilla palkat ja työolot kärsivät, koska valtio ei halua tukea muuta kuin 
maanpuolustusta. Sipilä kannattaa hankkiutumista eroon tuottavista töistä: 
koulutusjärjestelmä olisi kaikille aloille oleellinen perusasia, joilla taataan tu-
levien ammattilaisten työn laatu. 

Johtopäätöksiä?

Kevään 2019 vaaleissa edellisten hallitusten aikaansaannoksista kannattaa 
tehdä johtopäätökset. SKP asettaa tavoitteeksi mm. 1200 euron perusturvan, 
josta byrokratialoukut puretaan – tukiverkon, jonka ulkopuolelle ei pudota. 
Koulutusjärjestelmää SKP aikoo parantaa lisäämällä rahoitusta ja työntekijöi-
tä. Uudistukset rahoitetaan esimerkiksi rikkaita verottamalla.

Halutaanko investoida hyökkäysaseisiin ja rikkaiden verohelpotuksiin, vai 
halutaanko rakentaa jotain muuta kuin sotaa ja kurjuutta edistävä tulevaisuus? 
Suomen koulutusjärjestelmä ja muut palvelut voidaan turvata, jos niin pääte-
tään. Parasta turvallisuuspolitiikkaa on sosiaalisen turvallisuuden politiikka. 
Jos haluat rauhaa, valmistaudu rahoittamaan koulutusta!

CAMillA KaNTOlA
Euroopan vasemmiston koulutuspoliittisen työryhmän jäsen

Vammaiset monin
tavoin kauppatavaraa

Suomi oli hännänhuippuna kun ratifi-
oitavana oli YK:n vammaisten oikeuk-
sien asiakirja. Vasta vuosien ja monien 
kamppailujen jälkeen maamme edus-
kunta ratifioi sen. Viime aikojen rank-
koja uutisia ovat olleet hoitotyön laatu 
ja myös vammaisten palvelujen osalta 
kehittynyt markkinavetoisuus. Siinä on 
bisneksen suuri koura mukana kahmi-
massa rahaa, ja tuottotavoitteet voittoi-
na ovat korkealla aivan kuten vanhus-
tenhoidossakin. Kun yli 72000 kan-
salaista allekirjoitti vetoomuksen Ei 
MYYTÄVÄNÄ, oli ymmärryksemme, 
että asia otetaan ongelmineen pikaiseen 
käsittelyyn eduskunnassa. Mitä tapah-
tui? Eduskunta teki päätöksen siirtää se 
työryhmälle ja kutsua asiantuntijoita 
mukaan. Emme me yli 72000 ihmistä 
allekirjoittaneet aloitetta, jotta saadaan 
asialle työryhmä, vaan vaadimme asi-
an suoraan eteenpäin viemistä. Mikä-
li tekstissä oli jotain juridisen puolen 
muotoseikkoja korjattavaksi, olisi ne 
voitu tehdä aloitteen tekijöiden kans-
sa valmiiksi ennen aloitteen tuomista 
eduskunnalle. Näin olisi saatu asia ete-
nemään. Ymmärrän niin, että eduskun-
nan ja sen virkamiesten tulisi olla kan-
saa varten ja tarvittaessa olla myös avuk-
si tämänkaltaisissa asioissa, eikä siirtää 
hamaan tulevaisuuteen.

Eduskunnan menettely pahoittaa 
mieltäni, sillä samalla se osoitti miten 
vähäisinä vammaisten elämää ja tar-
peita pidetään. Olisivatko kansanedus-
tajat valmiita muuttamaan toisten te-
kemin päätöksin parin vuoden välein 
taas uusin tiloihin, taas uudelle paik-
kakunnalle ja löytämään uudet ihmiset 
ympäriltään. 

Eivät edes terveinä alistuisi - miksi 
vammaisten on alistuttava?

Vanhukset pian huutolaisina

Maalasimme Turussa takavuosina usei-
ta metrejä pitkän banderollin erilaisiin 
mielenosoituksiin tekstillä: KilPAi-
lUTUKSEN TUlOS - MUMMOT 
JA VAARiT UlOS. Se kertoo lyhyes-
ti sen miten myös vanhustenhuollossa 
kunnat ovat lähteneet kilpailuttamaan 
hoitopaikkoja samalla kun kunta on 
lakkauttanut omat vanhainkotinsa. Kil-
pailutuksen lopputulos on ollut se, et-
tä painopiste on mennyt hinnat edellä 
ja näin halvimman tarjouksen tehnyt 
voittaa. Hoidon laatu, hoitajamitoitus, 
palvelut ovat niitä tärkeimpiä asioita ih-
misille, joille sanotaan että tämä on nyt 
loppuelämäsi koti. Nyt ne ovatkin taka-
alalla kun haetaan edullista tarjousta.

Kuten viime viikkojen uutiset ovat 
kertoneet, on hoitajamitoitukseen las-
kettu mukaan talonmiehet ja muu huol-
toväki kun puhutaan kuitenkin ihmisen 
hoitamisesta. Nämä ovat ala-arvoisia 
temppuja, joiden tarkoituksena on vain 
ja ainoastaan korottaa sitä summaa vii-
van alla, eli voiton tavoittelu. Henki-
lökunnasta pihistämällä ja epäpätevil-
lä työntekijöillä ollaan nyt tilantees-
sa, jossa kärsijöitä ovat niin vanhukset 
kuin väsyneet työntekijätkin – unoh-
tamatta yksin työtään kotihoidossa te-
keviä ammattilaisia ja kodeissaan eläviä 
vanhuksia.

Maassa on kohtuullisen hyvä laki 
joka tunnetaan käytännössä nimellä 
vanhuspalvelulaki. Miksi sen ensim-
mäisessä versiossa asettamia tavoitteita 
henkilöstömäärän minimimitoitukses-
ta eduskunta oli valmis heikentämään? 
Entä miksi edes nykyistä lakia ei nou-
dateta? lain heikentämisellä eduskunta 
jätti hoidon tarpeessa olevat ovien ulko-

puolelle. He ovat ihmisiä, jotka vanhuu-
den heikkouttaan, hauraina ihmisinä 
eivät pärjää kodeissaan vaan tarvitsevat 
hoitopaikan. Tuo oikeus pyyhittiin lais-
ta kokonaan pois ja nyt vaaditaan diag-
noosi hoitopaikan saamiseksi. Näin 
vanhuksemme ovat keskenään eriar-
voisessa asemassa sen suhteen, miten 
sattuu vanhenemaan. Sitähän ei kukaan 
itse valitse!

Päättäjät ovat vuosi vuodelta anta-
neet niin vammaisten kuin vanhusten-
kin elämän jäädä yhä heikommalle ta-
solle. Merkittäviä ovat ne budjettileik-
kaukset joita hallitus on vuosi vuodelta 
tehnyt.

Nyt on vaadittava kokonaan toisen-
lainen vammais- ja vanhustenhoidon 
politiikkaa uudelta eduskunnalta ja pi-
kaisesti. Sitä ei auta yksityistäminen 
eikä asioiden hauduttaminen työryh-
missä. Nyt tarvitaan julkiselle sektoril-
le riittävät voimavarat, jotta vanhuksil-
le ja vammaisille saadaan kunnolliset 
elämän puitteet, turva, hoito ja hoiva 
tarpeen mukaan. Markkinavoimat ja 
bisneksen teko on suljettava ulos näiltä 
sektoreilta. lakien ja ihmisoikeuksien 
rikkominen on ehdottomasti rangaista-
va teko ja niin toimineet on saatettava 
todelliseen vastuuseen. 

Olisiko kolme suurinta sote-alan 
pörssiyritystä kokonaan otettava yhteis-
kunnan haltuun, sillä näin tulisi myös 
huomioitua ne miljardit ja taas miljar-
dit, joita on viety veroparatiiseihin ohi 
verottajan? 

Näin on viety kuntien, siis yhteis-
kunnan rahat, sillä kunnat ovat palvelu-
jen ostajia ja siis maksajina vanhusten ja 
vammaisten asioissa. 

Paljon pitää uuden eduskunnan 
muuttaa asioita – kunhan se on valmis 
tekemään sen.

KaiJA KiESSliNg

Vammaisten ja vanhusten
oikeudet myytävinä?
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SKP:n tavoitteena on 
jo vuosien ajan ollut 
perustellusti 6 tunnin 
työaika ansiotasoa 
heikentämättä. Malli on 
saanut jo kannatustakin, 
kun on osoitettu, että 
lyhennetyllä työajalla 
työn tuottavuus on 
noussut tuon kahden 
tunnin työpanoksen 
verran ja työhyvinvointi 
on parantunut.

Koko työllisyyspolitiikka on saatava uu-
teen järjestykseen.

Suomen oikeistolainen sortohallitus 
ajoi noin vuosi sitten eduskunnassa lä-
pi lain, joka kyykyttää työttömiä. Jollei 
työttömyysturvan 65 maksupäivän las-
kennallisen jakson aikana ole 18 tuntia 
töissä, työttömyysturvaa leikataan. Tä-
mä on pudottanut jo kymmenien tu-
hansien entisestään pieniä tuloja.

Tämän «aktiivimalliksi» nimetyn 
lain säätämisen perusteluina olivat sa-
mat vanhat uusliberalistiset, oikeisto-
laiset horinat, joita aina ennenkin oi-
keistohallitukset ovat esittäneet: työl-
lisyyden paraneminen, kestävyysvaje, 
säästötoimet, työttömien aktivointi.

Kaikki hallituksen perustelut ovat 
kansan sumuttamista. Aktiivimalli on 
hallituksen sortotoimenpide kansaa, 
erityisesti työtöntä ja köyhää kansan-
osaa kohtaan. 

Aktiivimalli ei paranna työllisyyttä: 
voiko työlliseksi kutsua sitä, joka on 
kolmen ja puolen kuukauden aikana 18 
tuntia työssä? Tuskin voi, paitsi halli-
tuksen oman, vääristellyn tilastomate-
matiikan mukaan. 

Sitä paitsi tällaisia 18 tunnin työ-
pestejä, saati sitten vakituisia ja koko-
aikaisia, ei käytännössä ole juurikaan 
olemassa. Myös TE (Työ-ja elinkeino) 
-keskusten ns. aktivointikursseilla (lue: 
ryhmäytymis- ja leikittämiskursseilla) 
voi välttää työttömyysturvan leikkauk-
sen. Näitä aktivointikurssejakaan ei ole 
tarjolla kaikkialla maassa. Hallitus siis 
asetti aktiivimallinsa kautta eri puolella 
Suomea asuvat kansalaiset eriarvoiseen 
asemaan.

Aktiivimallin kiroista siirryttävä 
oikeaan työllisyyspolitiikkaan

Hallitus tähtää 
työmarkkinoiden 
eriarvoistamiseen
Minua huolettaa erityisesti nykyi-
sen hallituksen äärioikeistolainen 
politiikka, jota se tekee uudistusten 
nimissä. Terveydenhoito ja sosiaa-
lipolitiikka ovat jo antaneet näyttöä 
siitä, mitä niiden siirtäminen mark-
kinatalouden saalistuksen kohteiksi 
tuo tullessaan. 

lisäksi jo nyt on seuraavalle 
hallitukselle kaavailtu työelämän 
”uudistusta”. Tätä jo pohjasi nobe-
listi Holmströmin esitys, että ul-
komaiselle maahan muuttavalle 
työvoimalle voitaisiin maksaa pie-
nempiä palkkoja kuin kotimaiselle 
työvoimalle. 

Suunta on selvä: hallituksen 
suunnitelmissa on edetä kohti es-
teettömiä orjamarkkinoita. 

Jo nyt mm. telakoilla tämä on 
käytäntöä. Kotimaista työvoimaa 
pidetään työttöminä, kun halvem-
malla saa ulkomaista työvoimaa. 
Nykyisessä käytännössä ns. työnvä-
litystoiminnassa on myös tehty ul-
koistamista, kun työvoimaa saa ot-
taa vuokratyöfirmoista ja erilaisista 
rekrytointiyrityksistä, jotka tekevät 
työvoiman ennakkoseulontaa. 

Ennen laissa kiellettiin yksityi-
nen työnvälitystoiminta, nyt se on 
käytäntöä. Pitää palata takaisin sii-
hen, että toiminta on hoidettava 
valtiovallan toimesta. 

Aikaisemmin huomioitiin pa-
remmin perustuslain kohta, jossa 
sanotaan, että julkisen vallan on 
huolehdittava työvoiman suojelus-
ta. Nyt hallitus tulkitsee perustusla-
kia tältäkin osin miten haluaa. 

On kiistatta tapahtunut kään-
ne, jota työoikeuden professori 
Koskinen sanoo hallituksen linja-
muutokseksi. Työläisten suojelun 
ja etujen sijaan hallitus valvoo ja 
toimii yksityisten yritysten etujen 
laajentajana. 

Näissä vaaleissa on aika tehdä 
sulku tälle oikeistopolitiikalle.

MARtti lEPPÄNEN

Kun hallitus väittää, että aktiivimal-
lilla saavutetaan säästöjä, se puhuu seka-
via. Työttömyysturvan leikkaus joudu-
taan kompensoimaan monien kohdalla 
siten, että maksetaan myös harkinnan-
varaista toimeentulotukea. Kun väite-
tään, että mallin avulla ”aktivoidaan” 
työttömiä, puhutaan taas roskaa. Aktii-
vimalli herättää suuttumusta ja kasvat-
taa epätoivoa kansalaisten keskuudessa.

Törkein asia ja välinpitämätöntä po-
litiikkaa on se, että Sipilän oikeistolai-
nen sortohallitus lakiehdotusta laaties-
saan viis veisasi lain sisällöstä sen enem-
pää kuin toteutuksestakaan. Tärkeintä 
oli vain leikkaus. Hallituksessa ei ole ol-
lut yhtäkään ministeriä, joka tietäisi, mi-
tä aktiivimallilakiin todella sisältyy: mi-
hin toimenpiteisiin osallistumalla työ-
tön voi todella välttää tuon työttömyys-
turvansa leikkauksen. Hallitus ei välitä 
siitäkään, kuka kontrolloi ja miten, täyt-
tääkö työtön aktiivimallin ehdon. 

Meille väitetään, että aktiivimallia ei 
voi perua, koska lain lopullisia vaiku-
tuksia ei muka tiedetä. Työttömiä siis 
käytetään koekaniineina. 

Varmasti tiedetään, että aktiivimal-
li on aiheuttanut lukuisien työttömi-
en kansalaisten joutumisen epätoivoi-

seen tilanteeseen ja putoamisen köy-
hyysloukkuun. Alun alkujaankin täh-
täimessä oli vain työttömien kyykytys.

Alas taantumuksellinen 
sortohallitus!

SKP tarjoamaa 6 tunnin työaikaa on 
Suomen Akatemia tutkinut jo vuosia 
sitten. Kymmenen erilaista työpaikkaa 
julkisella ja yksityissektorilla osallistui 
kokeiluun, ja tulokset olivat myönteisiä. 
Päiväkodin ja hammashuollon aukiolo-
aikoja voitiin pidentää kahdeksasta tun-
nista 2x6 tuntiin.

Uudellamaalla metallialan konepaja 
kaksinkertaisti satapäisen työntekijä-
joukon ja sääti työvuorot aamukahdek-
sasta kahteen ja kahdesta kahdeksaan 
illalla. Näin tuotanto pyöri 12 tuntia, 
tuottavuus nousi ja työntekijöiden hy-
vinvointi parani oleellisesti. Kun kokei-
lujakso päättyi, tämä yritys jatkoikin 
suoraan uudella työaikajärjestelyllä.

On osoitettu, ettei aktiivimalleil-
la työllistetä ihmisiä. Sen sijaan pitää 
luoda oikeita työpaikkoja, kuten SKP 
vaatii.

ARi-PEKKa SAVéN
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Seija Leppäjoki
lähihoitaja, eläkeläinen, Loimaa

Seija leppäjoki on ammatiltaan lähihoitaja, joka sairauden vuoksi 
on joutunut itse pyörätuoliin ja hoidettavien joukkoon. Seija on 
ollut mukana kuntapoltiikassa, ja nyt hän opiskelee Jyväskylän 
yliopiston avoimessa korkeakoulussa mm. julkisoikeutta ja hal-
lintotieteitä pääaineeseensa eli sosiaalitieteeseen liittyen. 

Seija ei ole syrjässä yhteiskunnasta, vaan paitsi on vertaistu-
ki monelle vanhukselle ja vammaiselle, on joutunut myös oma-
kohtaisesti taistelemaan oikeuksistaan Kelan kanssa. Siksi Seijan 
näkemykset perustuvat kokemukseen, tietoon ja vakaumukseen, 
jonka mukaan myös heikkoja pitää hoitaa.

Ken Helenius
vahtimestari, 81 v., Turku

Olen ylpeä saadessani edustaa SKP:tä. Olen omistanut koko elä-
mäni puolueen ja rauhanpolitiikan hyväksi. Tukeudun puolueen 
vaaliohjelmassa ilmaistuun rauhanpolitiikkaan:

“Puolueettomuus, sotilaallinen liittoutumattomuus ja rauhan 
rakentaminen parantavat turvallisuuttamme tehokkaammin kuin 
asevarustelu. Suomen puolustuspolitiikassa on painotettava rau-
hantyötä ja rauhanomaista konfliktien ratkaisua nykyisen sotaha-
kuisen hyökkäyspolitiikan sijaan. Tarvitaan rauhanlaki, joka tekee 
rauhan aikana sotatoimiin ryhtymisestä laitonta.

(...) Suomen valitsema puolustuspoliittinen strategia on väärä. 
Suunnitelluilla hävittäjillä ei saavuteta Suomen ilmatilan ilmaher-
ruutta. Puolustuksessa panostaminen ilmatorjuntaan toimisi huo-
mattavan paljon paremmin.”

SKP:n ehdoKKaaT 
Varsinais-suomen 
Vaalipiirissä Vuoden 2019 
eduskuntaVaaleissa

Kaija Kiessling
työfysioterapeutti,, eläkeläinen, 72 v., Turku

Olen kolmen teini-ikäisen nuoren mamma, joka saa nähdä ja ko-
kea tämän päivän nuortenkin elämää eri näkökulmista kuin omana 
aikanani. Työni olen tehnyt fysioterapeuttina Turussa. Ensin  olin 
Kelan kuntoutustutkimuskeskuksessa sydänpotilaiden kuntou-
tuksessa, sitten 6 vuotta luolavuoren ja Mäntyrinteen vanhain-
kotien  jumpparina. Erikoistuttuani työterveyshuoltoon ja kan-
santervystyöhön toimin terveyskeskusjumpparina ensin terveys-
asemalla vuosia  ja viimeiset 15 vuotta työterveyshuollossa. Työn 
ja luottamustoimien ohella olen vuosien ajan suorittanut myös yli-
opisto-opintoja ammatiani lähellä olevissa aineissa.  Olin Turussa 
vuosia myös  kaupunginvaltuutettuna ja lautakunnissa.

Ammattini on antanut vahvan näkymän terveyden- ja vanhus-
tenhuollonn tilaan ja varsinkin viimeiset 15 vuotta, kun tein työni 
Turun tervey denhuollon henkilökunnan työterveysasemalla. Mi-

nulla ei ole harhakäsityksiä miten vanhustenhuollossa on tultu tähän tilanteeseen, sillä jo aikanaan oli 
suuri tarve saada vanhustenhoitoon lisää henkilökuntaa, paremmat resurssit ja puitteet.

Tämän päivän suurin murhe on kuitenkin eläkeläisköyhyys, sillä köyhyysrajan alapuolella ja takuueläk-
keellä sinnittelevät ihmiset joutuvat alinomaa miettimään, haenko ruokaa vai lääkkeitä. Siksi eläkeläiset 
ovat lapsiperheiden rinnalla pääosa leipäjonoissa jonottavaa kansaa. 

Näiden asioiden korjaamiseen on maallamme kaikki
mahdollisuudet – löydät vastauksia siihen mm.
SKP:n vaaliohjelmasta. 

Eira Kejonen
rakennusarkkitehti, eläkeläinen, 69 v., Turku

Joskus pienikin teko riittää.
Haluan, että jokaisella elävällä olennolla olisi lajilleen suotuisat 

ja hyvät olosuhteet elää. ihminen tarvitsee asunnon ja riittävän toi-
meentulon voidakseen hankkia ravinnon, vaatetuksen, terveyden-
hoidon, koulutuksen ym.

ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa on 30 ar-
tiklaa, jotka sisältyvät maamme perustuslakiinkin. Julistuksen 22. 
artiklassa sanotaan: 

Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä 
oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön 
kautta, kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, 
nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa 
vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia.

Kuitenkin maassamme on 8000 asunnotonta ja lähes miljoona köyhää. Joka kolmas päivä joku suo-
malainen tekee itsemurhan. Eläkeläisten ahdistus näkyy sekin itsemurhina.

Asunnottomuus on mahdollista poistaa. Työttömyys, köyhyys ja osattomuus on mahdollista poistaa. 
Nämä ongelmat on aiheutettu. Ne on aiheutettu maailmanlaajuisesti ja kansallisesti.

Rikkaat ja ahneet vallanpitäjät tuhoavat maapallon raiskaamalla luontoa, järjestämällä sotia, ostatta-
malla köyhillä kansoilla sotavälineitä ja pakottamalla ne 
lahjoittamaan elinkeinonsa ja maansa riiston välineeksi.

Jos haluamme ja uskallamme puolustaa vähäosaisten 
oikeutta hyvään elämään, saamme jokainen paremman 
osan. Paljastetaan korruptio, estetään veronkierto, pysäy-
tetään maamme varojen siirtäminen yksityisten haltuun.

Seis yksityistäminen, seis SOTE.
Seis asehankinta, seis SOTA.
Seis köyhyys. Perusturvaksi 1200 €/kk!
Minun pieni tekoni on vastarinta. Mikä on sinun pie-

ni tekosi?
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Leila Wuorila-Stenberg 
(sit)
toimihenkilö, eläkeläinen, 66 v., Turku

Olen eläkeläinen, entinen toimihenkilö. Olen tehnyt yli kolme 
vuotta vapaaehtoistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja 
Fingerrossäätiön kautta.

Juuri vapaaehtoistyön vuoksi seuraan tiivisti yhteiskunnallisia 
asioita ja politiikkaa. Toivon voivani edes jotenkin vaikuttaa siihen, 
että maailma olisi parempi. Tärkeimmät asiat kaikkien ihmisten 
tulevaisuuden kannalta ovat mielestäni ilmastonmuutoksen tor-
juminen, rauha ja oikeudenmukaisuus.

Osallistun eduskuntavaaleihin Varsinais-Suomen vaalipiiristä 
sitoutumattomana ehdokkaana. 

Tiago Queimada e Silva
FM, väitöskirjatutkija, 32  v., Turku

Olen portugalilaistaustainen tohtorikoulutettava Turun yliopiston 
yleisen historian laitoksella, jossa tutkin keskiajan historiaa. Silloin 
kun en ole työskennellyt apurahatutkijana, olen tehnyt työtä opet-
tajana, kiinteistönhoitajana, henkilökohtaisena avustajana, lehden-
jakajana ja tulkkina. Olen Tiedonantaja-lehden toimituskunnan 
jäsen. Harrastan myös musiikkia, eli soitan bassoa ja säkkipilliä. 
Tärkeimmät arvoni ovat vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo. 

Jos tulen valituksi kansanedustajaksi, lupaan puolustaa julki-
sia sote-palveluita ja vastustaa kokoomuksen ajamaa sote-uudis-
tusta; taistella 1200€:n perusturvan ja 1800€:n minimipalkan 
säätämiseksi sekä 6-tuntisen työpäivän/30-tuntisen työviikon 
puolesta ansiotasoa alentamatta; edistää sosialistista politiikkaa 
ilmastomuutoksen ratkaisuna; purkaa viime vuosien uusliberalis-
tista leikkauspolitiikkaa; ja edistää työpaikkojen luomista julkisilla 

investoinneilla.
lupaan myös ajaa natsismin, fasismin ja järjestäytyneen rasismin kirjaamista rikoslakiin; ehdottaa 

kovempia rangaistuksia vihapuherikoksille; puolustaa Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta; edistää 
työmarkkinaprekaarisuuden vastaisia toimenpiteitä, kuten nollatuntisopimuksien kieltämistä; ja puolus-
taa maahanmuuttajien ja turvanpaikanhakijoiden oikeuksia.

Ari-Pekka Savén
Hum.kand., kirjastotyöntekijä, 50 v., Turku

Olen Ari-Pekka Savén, 50-vuotias turkulainen ja SKP:n Turun pii-
rijärjestön piirisihteeri. Koulutukseltani olen humanististen tietei-
den kandidaatti. 

Minua tarvitaan eduskunnassa kaatamaan tämä mieletön aktii-
vimalli sekä muita porvarihallituksen säätämiä kansalaisiin koh-
distuneita kyykytyslakeja, muun muassa koulutusleikkaukset ja 
kiky-sopimus.

Saila Raatikainen (sit.)
työtön, mielenterveystukihenkilö, 41 v., Turku

Olen Saila, 41-vuotias äiti, pitkäaikaistyötön ja mielenterveystu-
kihenkilö Turusta, Pansion-Pernon alueelta.

Sydäntäni lähellä ovat ihmis- ja eläinoikeudet. Harrastuksiini 
kuuluvat rescue-kissat, musiikki sekä Kelan kanssa taistelu. 

Olen sitoutumaton ehdokas SKP:n listalla. Minulle nämä ovat 
ihmisoikeus- ja inhimillisyysvaalit. Kirjoitan paljon Kelasta ja sen 
tuottamista vaikeuksista. 

Teemani on: Köyhillekin kuuluvat ihmisoikeudet!

Lassi Mettälä
trubaduuri, 68 v., Loimaa

Olen taustaltani rakennustyöläinen  pääkaupunkiseudulta, mutta 
musiikki on aina ollut osa sydäntäni. Kitaraan kun aikanaan tar-
tuin ei se käsistä lähtenytkään. Sen kanssa laulan niin ralleja kuin 
musiikkia muista maista mutta ennen muuta myös eri vuosikym-
menten työväenlauluja.

Esiintymislavojani ovat olleet mm. kymmenet harjannnosta-
jaiset ja työväenjuhlat mutta viimeiseksi myös loimaalla eläen ja 
asuen Eriparia-teatterissa kahden ihmisen näytämöllä.

Kerran viikossa olen ahkerasti myös opiskelemassa saksan ja 
venäjän kieltä, joiden kummankin kohentaminen pitää pään ja kie-
len virkeänä.

Kun vaalin jälkeen olen kansanedustaja, teen ensimmäisen 
aloitteen vanhustenhoidosta, joka on aivan retuperällä. Jo on ihme, 
ettei sitä saada tämän maan vauraudella kuntoon – kunhan vaan 

on poliittista tahtoa ottaa karkaavat veromiljardit ja peruttavien aseostojen kymmenet miljardit käyttöön.

Martti Leppänen
toimitsija, eläkeläinen, 75 v., Turku

Olen vaaleissa ehdokkaana kokoamassa voimia maamme, jotta 
politiikan suunta voidaan muuttaa työväestön etujen mukaisek-
si. Niiden puolesta olen toiminut jo nuoruudestani alkaen. Silloin 
aloitin työt metsätöissä ja sen jälkeen muutin Turkuun 60-luvulla 
rakennustöihin, raskaaseen betoniraudoittajan ammattiin. leipäni 
olen ansainnut kovalla työllä. 

Olen osallistunut monin tavoin taisteluihin työntekijöiden oi-
keuksien puolesta, ja sellaiseksi nyt katson eduskuntavaalit 2019. 
Tätä aktivoitumista suosittelen niin työssäkäyville, työttömille 
kuin eläkeläisillekin. Vain yhdessä toimien voimme muuttaa po-
litiikan suunnan.109
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Joulukuussa päätetyssä loimaan 
talousarviossa esitetyt kotihoidon 
henkilöstölisäykset tulee laittaa vä-
littömästi hakuun. Perustellusti to-
dettiin, että ikäihmisten palveluasu-
minen on vähentynyt merkittävästi, 
ja kotihoitoon tarvitaan lisää henki-
löstöä turvaamaan ikäihmisten pal-
velut – varsinkin kun tällä hetkellä 
kotihoidon tilanne on kestämätön. 
loimaan strategiassa peräänkuulu-
tetaan arvoja ja vastuullista politiik-
kaa. Kotihoitoon tarvitaan lisää te-
keviä käsiä. Nyt.

ihmiset, jotka ovat veronsa mak-
saneet ja maata aikanaan rakenta-
neet, ovat ansainneet hyvän hoidon 

Loimaa tarvitsee kotihoitoon
heti lisää henkilökuntaa

silloin kun sen tarve on. Sen lisäksi, että 
kotihoidossa on liian vähän tekeviä kä-
siä, myös kotihoidon henkilöstön vaih-
tuvuus on suurta. Päättäjien olisikin 
syytä katsoa peiliin ja miettiä, mistä tuo 
vaihtuvuus tosiasiassa johtuu. Kysymys 
on pohjimmiltaan myös siitä arvopoh-
jasta, joka päättäjillä on. Muun muassa 
jatkuva kiire ja muutokset väsyttävät 
henkilökunnan. Muutoksia tulee toinen 
toisensa perään, vaikka tuloksista ei ole 
tietoa. Omaishoitajien vapaapäiviä on 
vaikea järjestää, intervallipaikat ovat ki-
ven takana ja niin edelleen. 

Kahden suuren kotihoidon ryhmä 
ei yksinkertaisesti toimi, vaan ryhmät 
pitäisi pilkkoa pienempiin yksiköihin. 

Ryhmäkokojen pienentäminen saattai-
si vähentää hoitajien vaihtuvuutta ja toi-
saalta hoitajat tuntisivat hoidettavansa 
paremmin. intensiivitiimille järjestet-
tiin kaksi hoitajaa lisää, mutta kentällä 
liikkuvat kotihoidon ryhmät eivät saa-
neet lisää henkilökuntaa, vaikka siellä 
tunnutaan toimivan aikamoisella ali-
miehityksellä. Pois lähtevien hoitajien 
tilalle harvemmin palkataan uusia.

Erilaisia sihteereitä ja muita viran-
haltijoita kyllä pakataan lisää, mutta 
moni sijaisena vuosikaudet toiminut ja 
tehtäväkenttänsä tunteva hoitaja ei saa 
vakipaikkaa. Valintatilanteessa ohitus-
kaistaa mennään niin oikealta kuin va-
semmaltakin, vaikka työkokemusta on 

parhaimmillaan vain muutamia viikko-
ja. Tulijoita kyllä olisi, mutta he eivät 
vaan jaksa odottaa, kun vakipaikkaa ei 
tahdo saada mitenkään. loimaalla on 
perinteisesti ollut erinomaisia työnsä 
osaavia hoitajia, eikä näistä mielestäni 
kannattaisi päästää irti. He kyllä löytä-
vät itselleen uuden työpaikan, niin kuin 
useimmat ovat tehneetkin siirryttyään 
pois kaupungin palkkalistoilta. 

Uusilla isoilla ryhmillä ja systeemeil-
lä on ollut osaltaan hoitajien voimia ku-
luttava vaikutus. Viimeaikainen säätila 
laittaa myös miettimään, miten näissä 
olosuhteissa voi liikkua turvallisesti pai-
kasta toiseen, kun kiire painaa päälle. Ja 
kun vielä huomioidaan kaupungin auto-

kalusto, maaseudun auraamattomat 
tiet ja muut olosuhteiden haasteet, 
on suoranainen ihme, ettei hoitajille 
ole sattunut isompia vahinkoja.

Uusien vakanssien täyttö on loi-
maalla mitä pikaisimmin pantava 
toimeen, sillä jo pitkät etäisyydet 
vievät osan työajasta ja lyhentävät 
aikaa hoidettavan luona. Hoidon 
laatua on parannettava henkilökun-
taa lisäämällä.

SEiJA lEPPÄJOKi

“Saisinko ravun? Elokuu on ihanaa ai-
kaa; mätiä blinilleni!”

Poliitikot olivat rapujuhlissa. Näin 
ainakin kansa sen koki, kun JÄllEEN 
piti tapella Kelan kanssa siitä, onko kat-
toa pään päällä, ruokaa jopa aikuisille-
kin, pakolliset lääkkeet ja tarpeelliset 
vaatteet. 

u

Näin tammikuussa erittäin monella ih-
misellä on kovin vaikeaa, kun etuudet ja 
päätökset automaattisesti katkeavat. Ei 
ole varaa lääkkeisiin eikä niihin tarpeel-
lisiin vaatteisiin - hyvä jos on ruokaa ja 
katto pysyy pään päällä!

Köyhyysrajalla elävillä hintojen nou-
su on nopeampaa kuin muilla. Elämää 
vaikeuttavat tässä suuresti Kelan vir-
heelliset päätökset, joiden seurauksena 
lähes poikkeuksetta tuet katkaistaan, se-
kä kohtuuton odottamisaika virheellisiä 
päätöksiä oikoessa. Eikä sosiaalitoimes-
ta usein saa apua ilman Kelan päätöksiä.

Kelan virheellisten päätösten oi-
komisaika vaarantaa ihmisten oikeus-
turvan ja terveyden aiheuttamalla pe-
rintäkuluja, varattomuutta, luottotie-
tojen menetyksen, mahdollisten vel-
kajärjestelyjen kaatumisen ja pelkoa 
syrjäytymisestä. 

Miten ihmisoikeudet 
turvataan

Kaikkien saatavilla pitää olla asunto, 
ruoka ja lääkkeet. Tähän tarvitaan ta-

Köyhillekin kuuluvat ihmisoikeudet
loudellista turvaa.

Köyhyysrajana pidetään 1190 €/
kk (Tilastokeskuksen laskema määri-
telmä). itselleni on siksi erityisen tär-
keää, että tulevan vaalikauden aikana 
syyperusteinen perusturva nostetaan 

asteittain 1200 euroon kuukaudessa. 
Tämän tulisi olla verotonta tuloa, jonka 
lisäksi saa myös asumistukea ja lapsili-
sää sekä ansiosidonnaista päivärahaa ja 
vammaistukea.

Kelan vakuutuslääkärien anonymi-

teetti tulee poistaa, jotta kyseisten lää-
kärien sidosryhmät nousevat päivänva-
loon, eivätkä he voi kävellä hoitavien 
lääkärien yli mielivaltaisesti, kuten täl-
lä hetkellä tapahtuu. Kelan tulee tehdä 
päätökset lähtökohtaisesti heti oikein ja 

läpinäkyvästi!
lapsiperheiden kohdalla lapsilisän 

laskeminen tuloksi tulee lopettaa. Ve-
roton lapsilisä mahdollistaa rikkaiden 
hyötymisen etuudesta täysimääräise-
nä, kun taas köyhimmiltä kyseinen ra-
ha leikkautuu kokonaan pois toimeen-
tulotuessa, jossa se tuloksi tänä päivänä 
luetaan.

Vastustan SOTE-hanketta

Tarvitsemme kaikille maksutonta ter-
veydenhuoltoa: Omavastuuosuudet 
tulee poistaa, samoin myös erityislää-
kärikäyntien tulisi olla ilmaisia. Mie-
lenterveyshoitoa tulee lisätä ja helpot-
taa hoitoon pääsyä. Maksukaton tasoa 
ei kuitenkaan saa nostaa. Viimeaikai-
set kokemukset ovat osoittaneet, että 
yksityisten palveluntuottajien lisäämi-
nen terveyden ja hyvinvoinnin sekto-
rilla ei ainoastaan nosta kustannuksia 
vaan saattaa hoidon laadun vahvasti 
kyseenalaiseksi.

Kulutusindeksi, johon monet etuu-
det sidotaan, tulee laskea ja määritellä 
uudestaan kaikkein köyhimpien mu-
kaan. Tällöin etuudet pysyvät riittävi-
nä kaikkein huonoimmassa asemassa 
olevilla.

Valtio ei voi olla yritys, eivätkä ihmi-
set ole pelkkää karjaa! 

Palautetaan yhdessä ihmisarvo ta-
kaisin kaikille, kiitos!

SAilA RaATiKaiNEN 

Ku
va

: a
n

ja
 T

o
iv

a
n

en



maaliskuu 2019   7

Kannatan ehdottomasti yhteistyötä; pi-
dän sovittelun, sopimisen ja neuvottele-
misen taitoja ensiarvoisen tärkeinä. Juu-
ri mitkään niistä ongelmista, joihin tar-
vitsisimme ensisijaisesti muutosta, eivät 
kosketa yksinomaan meitä suomalaisia. 
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Pienenä ja syrjäisenä maana vaiku-
tamme maailmassa parhaiten esimer-
killämme: tekemällä kaikkemme ilmas-
tonmuutoksen torjumiseksi; olemalla 
ehdottomasti puolueeton maa ja toi-
mimalla mahdollisuuksiemme mukaan 
kaikkialla rauhan puolustajina; ja esiin-
tymällä tinkimättömästi hyvinvointival-
tiona, oikeusvaltiona ja sivistysvaltiona.

Ilmastonmuutos

ilmastonmuutoksen torjuminen siinä 
määrin, että sillä vielä olisi oikeasti pe-
lastava vaikutus, tulee vaikuttamaan elä-
määmme kaikin tavoin.

Mikäli riittäviin ja tarvittaviin toi-
miin ei vieläkään ryhdytä voimme to-
dellakin sanoa vähitellen hyvästit maa-
ilmalle, jossa ihmisen ja useimpien 

Ajatuksia rauhasta, 
ilmastonmuutoksesta ja 
oikeudenmukaisuudesta

eläinten olisi mahdollista elää. ilmas-
tonmuutokseen liittyvät poliittiset pää-
tökset ovat kaikkein tärkeimpiä siitä yk-
sinkertaisesta syystä, että ilman elinkel-
poista maailmaa meillä ei ole enää mi-
tään muutakaan.

On minusta kovin murheellista, että 
niin monet ihmiset yhä edelleen kiel-
täytyvät uskomasta tätä.

Rauha

Rauhaa ja turvallisuutta ei milloinkaan 
oikeasti taata asein.

Olemme kaikkialla maailmassa ajau-
tuneet tilanteeseen, jossa ihmisten tur-
vallisuus on  vaarassa. Siihen vaikuttavat 
monet seikat, kuten esim. jo käynnissä 
olevat sodat ja konfliktit, sodan uhkien 
tahallinen lietsonta – sekä sotien, ilmas-
tonmuutoksen, köyhyyden ja nälän ai-
heuttama, yhä lisääntyvä pakolaisuus, 
sekä niitä seuraavat levottomuudet.

Syvästi eriarvoistuvassa maailmassa 
ongelmat paisuvat hallitsemattomiksi 
ja tätä eivät nykyiset valtioiden johtajat 
näytä käsittävän – tai mikäli käsittävät, 

vaikuttaisi siltä, että he ovat vastaamassa 
ihmisten hätään asein.

Oikeudenmukaisuus

Myös oikeudenmukaisuus – tai sen 
puute – on asia, joka vaikuttaa elä-
määmme sen kaikilla osa-alueilla. Oi-
keudenmukaisuutta ei voida osoittaa 
vain tietyissä asioissa, tai vain tietyille 
ihmisille. Eriarvoinen ja epäoikeuden-
mukainen yhteiskunta synnyttää kaik-
kinaista pahoinvointia, hätää, rikolli-
suutta ja terrorismia. On siksi jokaisen 
etu, että yhteiskunnassa kaikki voivat 
hyvin.

Emme tarvitse poliittiseen päätök-
sentekoon ja lainsäätäjiksi henkilöitä, 
jotka mielistelevät äänestäjiä antamalla 
vaaleissa katteettomia lupauksia; lupa-
uksia, joita he eivät voi tai edes aio pitää.

Emme tarvitse maan tärkeimpiin 
luottamustehtäviin myöskään henki-
löitä, joilla ei ole oikeudentajua, em-
patiakykyä tai viisautta kuunnella niitä, 
joilla on todellista tietämystä. Ratkais-
tavana on hyvin monimutkaisia ja vai-

Punainen 
on vihrein 
– Ilmaston-
muutosta voi 
torjua vain 
torjumalla 
kapitalismia

Maailma menee päin helvettiä il-
mastomuutoksen ansiosta, eivätkä 
eliitit pysty tekemään sille mitään. 

Porvaripuolueet lausuvat hie-
noja puheita rakenteellisesta eriar-
voisuudesta ja vaikuttavat olevan 
aidosti huolestuneita ilmastokriisin 
vuoksi, mutta mitä he ehdottavat 
asian ratkaisemiseksi? lisää eten-
kin vähäosaisiin kohdistuvia ve-
roja. liberaalit keskittyvät yksilöl-
lisiin kulutustapoihin, ikään kuin 
ilmastokriisin takana olisivat yksit-
täiset henkilöt eikä tuhoisa talous-
järjestelmä. Näin he pyrkivät paran-
tamaan syöpää parasetamolilla.

Kommunistien mielestä ilmas-
tokriisi osoittaa yhä edelleen ka-
pitalismin vanhentuneisuuden. 
Tuotantotapa, jota hallitsevat pel-
kästään markkinat – eli voitonta-
voittelu – on kaoottinen talousjär-
jestelmä. Se ei ole planeetallemme 
millään tavalla kestävä.

Oxfamin mukaan maailman 
rikkain 10% tuottaa puolet globaa-
leista hiilidioksidipäästöistä, kun 
taas köyhin 50% vain kymmenes-
osan. ilmastonmuutos ei ole yksit-
täisten henkilöiden kulutustavoista 
kiinni, vaan se johtuu rakenteelli-
sesta eriarvoisuudesta sekä kapita-
lismin järjettömyydestä ja itsesään-
telyn puutteesta.

Muut puhuvat ilmastovaaleista. 
Minä sanon, etteivät tulevat vaalit 
ratkaise mitään, elleivät ne ole as-
kel globaalia ilmastovallankumo-
usta kohti. Meidän on edettävä 
myös omassa maassamme kohti 
sellaista vallankumousta. Meidän 
tulee peruuttaa viime vuosikym-
menien yksityistämishankkeet ja 
kansallistaa uudelleen talouden 
keskeisiä sektoreita, kuten pank-
kijärjestelmä, energia, infrastruk-
tuurit, viestintä, suurteollisuus ja 
raaka-aineiden tuotanto.

Kansallistettujen yritysten oh-
jauksen pitää olla työläisten vallan 
alla. Meidän tulee ohjata taloudel-
lista kehitystä suunnitelmallises-
ti ja varmistaa, että taloudellisten 
suunnitelmien laatiminen on de-
mokraattisesti ja epäbyrokraatti-
sesti toteutettu. Talouden suun-
nittelua ohjaavana kriteerinä tulee 
olla ihmisten tarpeet voitontavoit-
telun sijaan.

ihmiskunnan pelastus on työ-
väenluokan käsissä. Työläisten ja 
yhteiskunnan köyhempien sek-
toreiden tulee ottaa tuotantovä-
lineet käsiinsä ja rakentaa täysin 
uudenlainen tuotantotapa. Mei-
dän täytyy rakentaa talousjärjes-
telmä, jonka ohjaus perustuu ai-
toon demokraattiseen päätöksen-
tekoon ja rationaaliseen suunnitte-
luun. Muussa tapauksessa porvarit 
johtavat sokeasti meidät kaikki 
joukkotuhoon.

TiAgO SilVA

keasti ymmärrettäviä ongelmia, ja nii-
den vuoksi on tehtävä päätöksiä, jotka 
vaikuttavat jopa miljoonien ihmisten 
elämään.

Tarvitsemme valtion johtoon henki-
löitä, jotka kykenevät turvaamaan meil-
le rauhaa neuvottelemalla ja sopimalla 
– ilman aseita.

Rauha ja oikeudenmukaisuus eivät 
voi toteutua yhteiskunnassa, jos poli-
tiikkaan sotketaan uskontoja – tai sel-
laisia ideologioita, joiden tarkoituksena 
on alistaa muita ihmisiä elämäntapaan, 
joka edustaisi vain tiettyjen ihmisryh-
mien näkemyksiä.

Yhteiskunta on ymmärrettävä koko-
naisuutena, jossa toimitaan yhteistyössä 
kaikkien kanssa, kaikesta yhdessä neu-
votellen ja sopien.

Hyvä elämä on ihmisoikeus – hyvä 
elämä on ehdottomasti myös eläinten 
oikeus.
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1200 euron 
perusturva kaikille 
tarvitseville
“Riittämätön toimeentuloturva ja sekava tukien 
viidakko on korjattava säätämällä 1200 euron ve-
roton perusturva. Sen rinnalla säilyvät monet etuu-
det kuten asumistuki. lisäksi säädetään laki 1800 
euron minimipalkasta.”

“Kenenkään toimeentulo ei jää alle 1200 euron.”

Maksuttomat,  
laadukkaat 
julkiset palvelut
“Toimiva ja laadukas koulutus on taattava kaikille. 
Tämä vaatii koulutusleikkausten perumista ja ta-
loudellisia lisäpanostuksia.”

“On säädettävä vuokrakatto, joka toteutetaan 
palauttamalla vuokrasääntely.”

“lakisääteiset sote-peruspalvelut tulee järjes-
tää pääsääntöisesti kuntien omana toimintana ja 
lähipalveluna. Terveyskeskusmaksut tulee poistaa. 
Mielenterveyspalveluiden saatavuutta täytyy hel-
pottaa. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla 
potilaalle maksuton terveydenhoito.”

“Yhteiskunnan on turvattava ihmisarvoinen 
elämä myös vanhuksille, eläkeläisille, asunnotto-
mille ja vammaisille. SKP vaatii tuntuvaa korotusta 
kansan- ja takuueläkkeisiin. Kaikki esitykset eläke-
iän nostamisesta tulee torjua.”

“Tarvitaan vapaa-ajan laki, joka takaa kaikille 
yhteiset ja yhtäläiset vapaa-ajan palvelut samoin 
kuin sosiaali- ja terveyspalvelut.”

SKP:n vaatimuksia:
Nuorille ja 
opiskelijoille 
tulevaisuus
“Työharjoittelu ei saa johtaa opiskelijoiden käyttä-
miseen palkattomana työvoimana.”

“Tukien määrää tulee lisätä ja niiden saamista 
helpottaa. Opintotuen lainapainotteisuudesta tu-
lee luopua.”

“Nuorten asema täytyy huomioida valtion 
ja kuntien budjetoinneissa nykyistä paremmin. 
Nuorten on saatava päätösvaltaa kunnissa.”

Eläkkeet kuntoon
“SKP vaatii välittömänä ja kiireellisenä toimena 
tuntuvaa korotusta kansan- ja takuueläkkeisiin 
ja alle 1 200 euron kuukausituloilla eläville kan-
salai- sille ilmaisia terveydenhoitopalveluita ja 
lääkärin määräämien lääkkeiden täysimääräistä 
korvaamista.”

Lue lisää SKP:n vaaliohjelmasta!
www.skp.fi/ohjelmat

Tulojen ja 
vallan uusjako 
työelämässä
“Tarvitaan kuusituntinen työpäivä ansiotasoa alen-
tamatta. lyhyempi työaika parantaa laatua ja lisää 
työn vetovoimaisuutta.”

“Valtion, kuntien ja julkisen sektorin on luotava 
työpaikkoja. Julkista sektoria on demokratisoitava 
ja työntekijöille annettava päätösvaltaa.”

Tavoitteiksi 
ilmaston-
muutoksen 
torjunta ja 
ekologinen 
rakennemuutos
“ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi Suomen on 
päästävä hiilineutraaliksi jo vuonna 2030. Avo-
hakkuista on luovuttava ja turpeen nostoa on 
rajoitettava.”

“Maataloustuottajien tilannetta on parannetta-
va niin, että taataan riittävä elintarvikeomavarai-

suus. Kaupan keskittymistä ja monopoleja on pu-
rettava aktiivisesti.”

“Kasvisten ja lihatuotteet korvaavien tuotteiden 
arvonlisäveroa on laskettava.”

“On siirryttävä kohti kestävämpää teknologiaa.”

Rauhanpolitiikka 
ja perusoikeudet 
asevarustelun 
ja rasismin 
vaihtoehdoiksi
“Suomen on irrottauduttava NATO-yhteistyöstä. 
Suunnitellut hävittäjähankinnat on peruttava.” 

“Suomen on kiellettävä asevienti sotaa käyviin 
maihin. Kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeusliikkeitä 
on kuunneltava ja rauhantyölle on palautettava sil-
tä leikattu valtionrahoitus.”

“Haluamme eliitin EU:n tilalle kansainvälisen 
yhteistyön Euroopan, jossa toteutuvat osallistuva 
demokratia, tasa-arvo sekä oikeudenmukainen ja 
ekologisesti kestävä kehitys.”

“Turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa sotaa 
käyviin maihin. Pakolaiskiintiötä on nostettava.”

“Politiikan on lisättävä kansalaisten yhdenver-
taisuutta. Erilaisia syrjinnän muotoja on vastus-
tettava ja vähemmistöjen oikeuksia puolustettava.”

Päätoimittaja Camilla Kantola, toimitussihteeri Kaija Kiessling, taitto asmo Koste, julkaisija SKP:n Turun piirijärjestö ry, www.skp.fi/turku, yhteystiedot: vanha Hämeentie 29, Turku, p. 02-2370 830, 
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