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Miksi äänestää 
kommunistia?

SKP:llä ei ole tällä hetkellä Turus-
sa tai sen lähikunnissa kunnanvaltuu-
tettua eikä eduskunnassa lainkaan 
kansanedustajia. 

Yleistä äänioikeutta ei kuitenkaan ai-
koinaan vaadittu siksi, jotta kulloinkin 
valtaa pitävät tahot pysyisivät vallassa 
jatkossakin. Tässä syitä äänestää pieni-
tuloisten, työntekijöiden ja marginaa-
liin ajettujen väestönosien puolella ole-
vaa pienpuoluetta:

1) Vaalit eivät ole veikkaus, jossa vaa-
lituloksen oikein arvannut voittaa. 

Päinvastoin. Jos on mukana äänes-
tämässä jälleen valtaan puoluetta, joka 
jatkaa eriarvoistamista tai siirtää lisää 
kunnan rahoja suurimpien yritysten 
taskuun esimerkiksi laadukkaiden pal-
veluiden kustannuksella, tulee tehneek-
si itselleen vahinkoa.

Se vahinko näkyy, kun eriarvoisuus 
alkaa näkyä katukuvassa. Kun päättäjät 
pallottelevat halvalla rakennutetun ho-
mekoulun tilannetta edestakaisin väis-
tellen vastuuta. Kun asuntojen hinnat 
nousevat hallitsemattomasti asuntosi-
joittajien käsissä. Tai kun putoaa itse 
tyhjän päälle turvaverkon pettäessä.

Äänestäminen ei ole sitä varten, että 
valta pysyisi samoissa käsissä kuin en-
nenkin, vaan jotta kuntalaisen oma mie-
lipide tulisi kuulluksi – mielipide siitä, 
millaista politiikkaa hän haluaa kunnan-
valtuuston ajavan.

2) Yhdellä äänellä on sama painoar-
vo, kenelle tahansa sen antaakin.

Ainoastaan siinä erittäin harvinaises-
sa tapauksessa, että jonkun satojen tai 
tuhansien äänien turvaama paikka me-
nee tasan juuri vaadittavilla äänillä läpi, 
omalla äänellä on erityinen merkitys. 
Sellaista tilannetta on kuitenkin mah-
doton ennakoida. 

Pääkirjoitus
Camilla Kantola

Päätöksiä valmisteltaessa 
olisi syytä ottaa nykyistä  
paremmin huomioon 
työntekijöiden,  
asukkaiden ja tavallisten 
kuntalaisten  
asiantuntemus.  
Yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen soisi näkyvän 
enemmän yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa.  
Sillä tavoin voitaisiin  
paremmin ehkäistä  
eriarvoisuuden kehitystä 
asiantuntevasti.

Päätoimittaja Camilla Kantola 
Taitto Jiri Mäntysalo
Julkaisija SKP:n Turun piirijärjestö ry 
Toimisto Vanha Hämeentie 29, 20540 Turku
Puh. (02) 2370 830, sähköposti skpturku@saunalahti.fi
Verkkosivut skpturku.fi, Facebook facebook.com/skpturku
Painopaikka UPC Print, Vaasa

Varsinais-Suomen 
Tiedonantaja

Me haluamme, että asukkaiden itsehallinto sekä 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet  
toteutuvat kunnan toiminnassa ja että kunta  
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa  
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut  
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti  
kestävällä tavalla. 

– Suomen kommunistisen puolueen  
kuntavaaliohjelma 2021

Muussa tapauksessa äänellä on sa-
ma painoarvo osana kunnan äänestäji-
en antamia ääniä, kenelle tahansa sen 
antaakin.

3) Kuntavaaleissakin kommunistin 
äänestäminen on protesti valtakunnal-
lisella tasolla asti. 

Se on ääni esimerkiksi jatkuvaa ka-
pitalismin eriarvoistavien rakenteiden 
etenemistä, paisuvia puolustusme-
noja ja julkisten menojen leikkauksia 
vastaan.

Keskustan ja sosialidemokraattien 
vetämänä Suomen hallitus on joutunut 
tasapainottelemaan oikeistolaisten vaa-
timusten paineessa. Samalla kun Mari-
nin hallitus on antanut vaatimattomia 
summia lisää taskurahaa köyhille, sitä 
on painostettu hyväksymään menoleik-
kaukset kulttuurista ja tieteestä. Samal-
la se on hyväksynyt puolustusmenojen 
tähtitieteellisen kasvatuksen miljardien 
eurojen hävittäjähankinnoilla, vaikka 
edullisempia vaihtoehtoja olisi ollut. 

Vaikka kunnanvaltuustoista ei voi-
kaan vaikuttaa suoraan puolustusme-
noihin, kuntien valtionosuuksiin ja val-
takunnalliseen lainsäädäntöön, valta-
suhteiden muutos valtuustoissa lähet-
tää viestin eduskunnalle ja hallitukselle.

Äänestämisellä voi myös nyt olla 
enemmän merkitystä kuin tulevaisuu-
dessa. SOTE-uudistus uhkaa viedä 
kunnilta päätösvaltaa tärkeistä sosiaali- 
ja terveysasioista maakuntatasolle, kau-
emmas kuntalaisesta.

Kenelle Turkua rakennetaan 
ja uudistetaan?

Kunnissa tehdään julkisista varoista tär-
keitä päätöksiä. 

Turussa olisi täysin mahdollista ka-
ventaa eriarvoisuutta mm. rajoittamal-

la Logomon sillan ja Toriparkin kal-
taisten, enimmäkseen kaupunkilaisia 
hyödyttämättömien jätti-investointien 
hintoja, jotka karkaavat käsistä. Sen 
sijaan rahoja olisi syytä suunnata ny-
kyistä enemmän kunnan palveluihin, 
erityisesti terveydenhuoltoon, van-
hustenhuoltoon, päivähoitoon ja kou-
luihin, työntekijöille ja vähävaraisille, 
kulttuurin ja palvelujen työntekijöille 
suurten yritysten sijaan.

Monessa kunnan järjestämässä työs-
sä paremmat palkat ja työehdot olisivat 
tarpeen. Työtä voisi jakaa useammalle 
lyhentämällä työpäivää palkkoja alen-
tamatta. Tämä houkuttelisi työnteki-
jöitä sitoutumaan paremmin tärkeään 
työhönsä kunnallisten palveluiden eri 
aloilla.

Kaupungin tulisi kehittää asuntopoli-
tiikkaansa ja varmistaa edullisten asun-
tojen saatavuus paremmin. Myös vuok-
ralaisten oikeudet ja äänen kuuluminen 
päätöksenteossa pitäisi turvata parem-
min. Vuokra-asuntojen hinnat nousevat 
huolestuttavaa tahtia myös Turussa.

Turku jakaa rahaa epätasaisesti pait-
si rakennushankkeisiin, myös työnteki-
jöilleen. Täysin tarpeettomaan pormes-
tarimalliin siirryttäessä tulevan pormes-
tarin palkka on 12500 euroa, kun taas 
osa kulttuurityöntekijöistä vaikkapa 
Turun museoissa työskentelee käytän-
nössä ilmaiseksi tai palkalla, joka on alle 
kymmenesosan pormestarin palkasta.

Pormestarin palkkaaminen on järje-
töntä resurssien tuhlaamista. En tarkoi-
ta rahaa, vaan niiden useamman työn-
tekijän koulutusta ja osaamista, jotka 
tuolla rahalla jäävät palkkaamatta.

Päätöksiä valmisteltaessa olisi syy-
tä ottaa nykyistä paremmin huomioon 
työntekijöiden, asukkaiden ja tavallis-
ten kuntalaisten asiantuntemus. Lisäksi, 
etenkin kun Turku on yliopistokaupun-
ki, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

soisi näkyvän enemmän yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa. Sillä tavoin voi-
taisiin paremmin ehkäistä eriarvoisuu-
den kehitystä asiantuntevasti.

Uusliberalistisen taloustieteen ni-
miin vannovien leikkausintoilijoiden 
asema on ylikorostunut aina kun päät-
täjät kuulevat asiantuntijoita. Rikkaat 
ovat tutkitusti paremmin edustettuna 
sekä kunnan että valtion hallinnossa. 
Sen sijaan vähävaraisilla ei ole tyypil-
lisesti varaa tai verkostoja edustaa itse-
ään hallinnossa, paitsi joukkoliikkeillä 
ja äänestämällä.

Turussa päättäjät ovat perinteisesti 
jättäneet joukkoliikkeiden vaatimukset 
ja kaupunkilaisten mielipiteet huomiot-
ta ja tehneet mitä haluavat. Vanhat talot 
on purettu, toriparkki on ajettu läpi vä-
kisin, Arkean työntekijöille jäi työehto-
jen huononnuksia käteen vuoden 2019 
kiistasta.

Kaupungin palveluita on myös ajet-
tu julkisista yksityisiksi ostopalveluiksi 
– vaikka se olisi kalliimpaa ja huonom-
paa. Jopa Turun kaupungin tarkastus-
lautakunta on ilmaissut tästä huolta 
raporteissaan.

”Tarkastuslautakunnan mielestä on 
ongelmallista, jos kaupungin henkilös-
tölinjaukset tai raskaat hallinnolliset 
prosessit johtavat siihen, että palvelu 
tuotetaan ostopalveluna, vaikka se olisi 
epätarkoituksenmukaista ja kalliimpaa”, 
todetaan vuoden 2020 raportissa.

Äänestäminen on siis ehdotto-
man tärkeää, jotta politiikkaan saatai-
siin muutos. Kommunisti tai useampi 
valtuustossa avaisi oven tarvittaville 
muutoksille.

CAMILLA KANTOLA

Epäluottamusmies
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Yhteisöllisiä, luonnonläheisiä, 
ekologisesti kestäviä, laadukkaita 
ja asukkaiden tarpeiden mukaisia 
asuinympäristöjä ja koteja on saa-
tava kaikkien ulottuville! 

Rakentamista 
asukkaiden ehdoilla, 
ympäristöä huomioiden

Kaupungin on otettava asukkai-
den tarpeet kaavoituksessa huo-
mioon demokratiakäytäntöjä 
kehittämällä. 

Asukkaille on taattava mah-
dollisuus vaikuttaa asumiseensa. 
Asuntojen koko ja varustus voi-
daan suunnitella asukkaiden tar-
peita huomioiviksi, esteettömiksi 
ja jopa muunneltaviksi. Yksinasu-
va ei halua asua ahtaasti, jos edulli-
sia ja sopivia asuntoja olisi tarjolla. 

Omaehtoisuuta ja viihtyvyyttä 
voidaan myös lisätä sisällyttämällä 
maksuttomia, toimivia yhteistiloja 
asuintaloihin.

Uusien asuinalueiden rakenta-
misen suunnittelun pitäisi läpäistä 
tulevaisuudenkin vaatimukset. 

Luontosuhteet ja ilmaston läm-
penemisen aiheuttamien haittojen 
torjuminen ovat elintärkeitä argu-
mentteja, ja ne on määriteltävä 
kaavoituksessa. Puistot, viheralu-
eet ja jättömaat ovat tulevaisuu-
den ilmastopankkeja, niitä ei saa 
hävittää asfaltin ja betonin alle.

Ei grynderien 
voitontavoittelulle, 
kyllä kaupungin omalle 
asuntotuotannolle ja 
vuokrakatolle!

Grynderivetoinen kaupunki- ja 
asuntosuunnittelu on pysäytettä-
vä. Vuokralaistoiminnan yhtiöit-
tämisen seurauksena yhteinen on 
yksityistetty ja otettu keinottelun 
välineeksi. Edullisten asuntojen 
takaamiseksi kaupungin omista-
miin vuokra-asuntoihin on sää-
dettävä vuokrakatto.

On muodostettava kaupungin 
hallinnoimaa omaa rakennustoi-
mintaa. On tuettava ARA-rahoi-
tuksella perustettavia yhteisomis-
tusyhtiöitä, jotka mahdollistaisi-
vat vuokralaisten oikeuden omis-
taa asuntonsa vuokralla maksami-
sen kautta.

EIRA KEJONEN
Rakennusarkkitehti

Miksi nuoren  
tulisi äänestää  
kommunistia? 
Kunnan toiminnan tärkeys ja puutteet 
ovat korostuneet erityisesti koronapan-
demian aikana. Varsinkin nuoret ovat 
joutuneet kamppailemaan työttömyy-
den, mielenterveysongelmien ja syr-
jäytymisen kanssa. Monet jo valmiik-
si olemassa olevat epäkohdat ovat tul-
leet entistä enemmän auringonvaloon, 
ja tilanne on saanut monet haluamaan 
muutosta nykyiseen.

Vaadimme kunnalta konkreettisia 
toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi, erityisesti heikoimmassa 
asemassa olevien, joiden omat resurssit 
ovat puutteellisia. 

Kunnan on toimittava parhaansa mu-
kaan auttavana kätenä niille, joilla ei ole 
mitään, mihin tarttua. Kunnan on teh-
tävä parhaansa nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi työllistämällä nuoria 
nykyistä enemmän. Kunnan on myös 
tarjottava tehokkaampia palveluita, joil-
la tyhjän päälle pudonneiden nuorten 
tilannetta saadaan korjattua.

Nuorille on turvattava oikeus mielen-
terveyspalveluiden helppoon saatavuu-
teen, edulliseen asumiseen ja tehokkai-
siin sosiaalipalveluihin. Voitontavoit-

Parempaa joukkoliikennettä!
Turussa kaupunkisuunnittelussa ja 
kaavoituksessa on keskityttävä tuotta-
maan parempia palveluita kuntalaisille 
sekä käytettävyyden että ilmaston osal-
ta. Nykyinen kaupunkisuunnittelu to-
riparkkeineen keskittyy enimmäkseen 
yksityisautoilun tukemiseen. Tämä on 
ristiriidassa sekä kaupunkilaisten edun 
että kaupungin ympäristötavoitteiden 
kanssa.

Ilmastotavoitteiden takia julkisen 
liikenteen ratkaisut tulee asettaa etu-
sijalle yksityisautoilun sijaan ja tehdä 
julkisesta kannattavin vaihtoehto arki-
liikenteeseen. Tämä tarkoittaa julkisen 
liikenteen suosimista erityisesti keskus-
ta-alueella sekä julkisen liikennöinnin 
kattavuuden parantamista. 

Kävelykaturatkaisut parantavat kes-
kusta-alueen viihtyisyyttä ja ilmanlaa-
tua, mutta kaupungin tulee olla saa-
vutettavissa myös tällöin. Julkinen 
liikenne tulee ottaa huomioon myös 
asumisen kaavoittamisessa entistä 
tehokkaammin.

Julkisesta liikenteestä tulee tehdä 
maksutonta lyhyellä aikavälillä tai as-
teittain alkaen esimerkiksi eläkeläisistä 
ja opiskelijoista ja lopuksi kaikille. Hin-
nankorotuksista on pitäydyttävä. 

Liikenne tulee nähdä perusinfra-
struktuurina, jonka kunta tarjoaa asuk-
kailleen osana muita elämisen perus-
tarpeisiin vastaavia palveluita. Turkuun 
joukkoliikenteellä linkittyneet lähikun-
nat tulee myös saattaa maksuttomuu-
den piiriin osana linkittyneen joukko-
liikenteen kokonaisuutta. Rahoitus on 
taattava esimerkiksi uudelleen arvioi-
malla tarpeettomia rakennushankkei-

SKP palasi puoluerekisteriin – kiitos kannattajille!

Pitkä keräystyö kuluneen vuoden pandemian tuomassa epävarmuudessa on päättynyt, ja Suomen kommunistinen 
puolue on jälleen rekisteröity kerättyämme kokoon vaadittavat 5000 allekirjoitusta. Urakka oli suuri ja hankala: osan 
vuotta keräystyö kärsi koronarajoitteista.

SKP:n Turun piirijärjestö kiittää kaikkia, jotka allekirjoittivat paperisen kannattajakortin. Ilman teitä puolue ei olisi 
päässyt takaisin puoluerekisteriin.

Siis kiitos siitä!

telulla ja yksityistämisellä parannetaan 
vain pienen ryhmän etua samalla kun 
suuren ryhmän hyvinvointia karsitaan. 

Tarvitsemme vahvaa ja toimivaa jul-
kista sektoria, joka toimii tavallisten 
kuntalaisten hyväksi.

Pelkkä ikävien asioiden voivottelu ei 
riitä, vaan niitä pitää korjata aktiivisesti, 
samoin syitä niiden takana. Suomalaiset 
kommunistit ovat olleet sorrettujen ää-
nenkantajana jo yli vuosisadan ajan tak-
kia kääntämättä, joten jokainen voi olla 
täysin varma siitä, ettei ääni kommunis-
tille mene hukkaan. Yhdessä saamme 
äänemme kuuluviin.

MIKKO GLAD

ta ja siirtämällä julkisia toimintoja kal-
liilta alihankkijoilta takaisin kunnan 
tehtäväksi.

Rahalliset panostukset toimivaan jul-
kiseen liikenteeseen on nähtävä myös 
osana taistelua ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja laajemman ekokata-
strofin välttämiseksi. Yksityisautoilla 
tapahtuva työmatka- ja muu liikenne 
tuottaa selvästi enemmän päästöjä kuin 
sama liikenne esimerkiksi linja-autoilla. 
Autoilun vähentyessä myös tarve tilaa 
vieville infrastuktuurihankkeille park-
kipaikkojen ja leveämpien teiden muo-
dossa vähentyisi.

Turussa on pitkään puheenaiheena 
ollut investoiminen raitiovaunuliiken-
teeseen. Yllämainittujen tavoitteiden 
ja syiden takia raitiovaunuinvestoinnit 
ovat kannatettava hanke. Liikenteen su-
juvoittamisessa raitiovaunuliikenne oli-
si toimiva ratkaisu. Niin hyvä idea kuin 
tämä onkin, on tarkasteltava sen toteut-
tamisen ehtoja. 

Rahoitus hankkeelle ei saa heikentää 
jo ennestään heikolla tolalla olevia kau-
pungin sote- ja koulutuspalveluita. Ra-
hat pitää löytää projektiin muualta enää 
säästämättä. 

Myöskin kysymys linjaston kattavuu-
desta täytyy nostaa esiin. Raitiovaunun 
tulee palvella kaupunkilaisia aidosti lä-
hiöissä ja työmatkaliikenteestä. Raitio-
vaunusta ei saa tehdä vain kaupungin 
erikoista nähtävyyttä, joka palvelee lä-
hinnä turistien tarpeita.

Raideliikennettä lähijunien muodos-
sa lähikuntiin on myös parannettava. 
Tehokas liikennöinti raiteilla maakun-
nan muihin keskuksiin tulee olla katta-
vaa. Tunnin junan sijaan olisi tehtävä 
investointeja, jotka parantaisivat muista 
kunnista tapahtuvaa työpaikka- ja muu-
ta liikennettä. Arjen liikenteessä on teh-
tävä ratkaisuja, jotka kannustavat ekolo-
giseen liikenteeseen taloudellisesti kan-
nattavalla tavalla.

ILKKA AHO

Turusta ihmisten 
kaupunki

Pelkkä ikävien asioiden  
voivottelu ei riitä, vaan  

niitä pitää korjata  
aktiivisesti, samoin  
syitä niiden takana. 

Suomi on tunnettu maailmalla jo vuo-
sia korkeasta koulutustasostaan, mutta 
samaan aikaan kun tätä mainetta ollaan 
pidetty yllä, Suomen hallitus on leika-
nut koulutuksesta järjettömiä summia. 
Esimerkiksi leikkaukset vuosina 2016-
2019 ovat olleet yhteensä 335 miljoo-
naa euroa.

Vasta Marinin hallitus on yrittänyt 
korjata tätä tehtyä lovea.

Tulevien hallitusten pitäisi tukea kou-
lutusta monella eri tasolla.

Leikkausten seuraukset

Koulutusleikkausten takia eri koulu-
tusaloilta on jouduttu karsimaan aloi-
tuspaikkoja. Opintorahaa on myös pie-
nennetty ja opintolainan osuutta kasva-
tettu. Tämä on erikoista, kun hallitus 
oli luvannut useampaan otteeseen, ettei 
koulutuksesta leikata. 

Yhtenä esimerkkinä toimien tehotto-
muudesta hallitukset ovat myöntäneet 
koulutukseen satoja miljoonia pääomi-
tusta. Koska pääomitus tarkoittaa käy-
tännössä rahojen sijoittamista, josta 

Koulutus- 
leikkaukset  
poikki!

vain voitot saadaan käyttöön, sadan mil-
joonan pääomittaminen tuottaa vuosi-
tasolla vain 3-5 miljoonaa euroa. Sillä ei 
vielä turvata koulutusta.

NIKLAS OJALA
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Lähipalvelujen ja 
kuntademokratian 
puolesta!
Suomen kommuni s t i sen  puolueen 
kuntavaaliohjelmassa korostuvat vuonna 
2021 konkreettiset ja äärimmäisen 
tärkeät vaatimukset ihmisten hyvinvoinnin 
r a k en t am i s e k s i .  K unn i l t a  on  j o 
vuosikymmeniä leikattu varoja samaan 
aikaan, kun porvareille ja hyvätuloisille 
on annettu verohelpotuksia ja yrityksille 
jaettu tukia. Mikäli kuntien mahdollisuudet 
parantaa ihmisten hyvinvointia otettaisiin 

kokonaisuudessaan käyttöön, saisimme 
lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja varmuuden 
siitä, että ongelmiin löydetään ratkaisuja.

SKP haluaa olla muuttamassa kuntien 
kurssia niin, että niistä tehdään työllisyyden 
ja hyvinvoinnin vetureita. Kunnat ovat jo 
nyt Suomen suurin työllistäjä, mutta ne 
voivat tarjota laadukkaita ja turvattuja 
työpaikkoja paljon useammille.
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Ehdokkaamme Turussa

Ehdokkaamme Loimaalla

Ilkka Aho
Kuvataiteilija

Ken Helenius
Virastovahtimestari, 

eläkeläinen

Teppo Honkasalo
sit. 

Rakentaja

Eira Kejonen
Rakennusarkkitehti, 

eläkeläinen

Kaija Kiessling
Työfysioterapeutti, 

eläkeläinen

Martti Leppänen
Toimitsija,  
eläkeläinen

Sanna Siirtola
sit. 

Pukuompelija, työtön

Lassi Mettälä
Trubaduuri

Seija Leppäjoki
Lähihoitaja, eläkeläinen

Niklas Ojala
Opiskelija

Juha Kieksi
Biologi

2 3

7

4

8 96

5

2 43
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Olen 60-vuotias eläkkeellä oleva lähi-
hoitaja. Syntyisin olen Satakunnassa, 
mutta Loimaalla olen asunut noin 47 
vuotta. Olen kahden aikuisen lapsen äi-
ti sekä kolmen lapsen mummu.

Olen viimeisimmältä koulutukseltani 
lähihoitaja, mutta lisäksi olen opiskel-
lut ammattikoulussa pukuompelijaksi 
ja käynyt useita siivousalan koulutuk-
sia. Avoimen yliopiston puolella olen 
opiskellut oikeustieteitä, ja tällä hetkellä 
opiskelen yhteiskuntatieteitä. Työurani 
olen tehnyt "duunarina" niin hoitoalalla 
kuin rakennuksillakin sekä siivousalalla.

Kokemusta on myös yrittäjänä toimi-
misesta, sillä minulla oli aikoinaan oma 
siivousalan yritys. Tällä hetkellä en ole 
luottamustehtävissä. Aikaisemmin oli 
muutaman kauden sekä valtuustossa et-
tä eri lautakunnissa. Jonkin aikaa toimin 
myös paikallisen työttömien yhdistyk-

Loimaan palveluista  
ei saa tinkiä!

sen puheenjohtajana. Pyörätuolista tu-
li tärkeä liikkumisen apuväline minulle 
noin 12 vuotta sitten.

Haluan nostaa tässä muutaman tärke-
än näkökulman, joihin Loimaalla tulisi 
ehdottomasti puuttua.

1.Loimaalla tehdään jatkuvasti kou-
luverkkoselvityksiä. Ja jo useen ottee-
seen lopettamisuhan alla on ollut Virt-
taan koulu - kylän johon muuttaa jatku-
vasti lapsiperheitä ja joka on viihtyisä. 
Virttaa on kylä, jossa on pyritty säilyt-
tämään palveluita, ja siellä toimii aktii-
vinen kyläyhdistys. Koululla on järjes-
tetty monenlaista toimintaa.

Kysymys kuulukin: tuleeko todella-
kin halvemmaksi kuljettaa lapsia muual-
le muualle kouluun? Mitä tapahtuisi ak-
tiivisten kyläläisten toiminnalle? Kou-
lun loppumisen jälkeen myös muutama 
opettaja saattaisi jäädä työttömäksi.

2. Kotihoitoon tarvitaan lisää tekeviä 
käsiä. Nyt ihmiset, jotka ovat veronsa 
maksaneet ja maata aikanaan rakenta-
neet, ovat ansainneet hyvän hoidon, 
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 tosiasi-
assa johtuu. Kysymys on pohjimmiltaan 
myös siitä arvopohjasta, joka päättäjil-
lä on.

Muun muassa jatkuva kiire ja muu-
tokset, joita tulee toinen toisensa pe-
rään, vaikka tuloksista ei ole tietoa, vä-
syttävät henkilökunnan. Omaishoitaji-
en vapaapäiviä on vaikea järjestää, inter-

Monet ystäväni ja tuttavani haluavat val-
takunnan politiikkaan suunnan muu-
tosta ja siksi täyttivät Kommunistien 
puolueen puolurekisteröimiskaavak-
keen, vaikka eivät välttämättä äänestä 
kommunisteja. 

Ja siinäpä ihmisillä on pulma: ketä 
äänestää? 

Jos annan ääneni hallituspuolueille, 
tuen eläkeiän nostoa, kalliiden taiste-
lulentokoneiden ostoa, liiketoimintaa 
vanhuksilla, sairaaloiden yksityistämis-
tä, terveyskeskusten lakkauttamista. 

Kuinka voidaan ihmisten terveydellä 
tehdä bisnestä?

Lisäksi monet ihmiset pitävät välttä-
mättömänä työajan lyhentämistä, sillä 
työnteko ja työn tuottavuus on monin-
kertaistunut sitten 1960-luvun, jolloin 
työviikko muuttui 5-päiväiseksi. Työn-
teko on myös tullut jatkuvasti vaativam-
maksi ja raskaammaksi, varsinkin viime 
aikoina terveydenhoitoalalla.

Kysymys kuuluukin: Ketä edustavat 
edustajineen hallituspuolueet, kansaa 
vai isoa rahaa?

Loimaalaisesti:

Loimaan kaupunki lakkauttaa kaikki 
pienet koulut vastoin kylien asukkai-
den tahtoa. Lakkauttajina ovat Keskus-
tapuolueen ja Kokoomuksen valtuute-
tut, niinpä näitä puolueita äänestävät 

Kannattaako  
äänestää 
hallituspuolueita?

vallipaikat ovat kiven takana jne.
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 järjestettiin kaksi 
hoitajaa lisää, mutta kentällä liikkuvat 
kotihoidon ryhmät eivät saaneet lisää 
henkilökuntaa, vaikka siellä tunnutaan 
toimivan aikamoisella alimiehityksel-
lä. Poislähtevien hoitajien tilalle kun 
harvemmin palkataan uusia. Asia on 
korjattava.

3. Ympärivuorokautinen päivystys 
pitäisi saada takaisin Loimaalle.

On todella kallista kaikille lähteä päi-
vystykseen Turkuun jonkun pienem-
män, mutta hoitoa vaativan vaivan takia. 
Vaativammat terveydelliset ongelmat 
toki voidaan hoitaa Turussa. Loimaan 
sairaalassa on kuntoutusosastoja, mut-
ta on vain käynyt niin, että niissä ollaan 
usein todella pitkiä aikoja.

Yhtäältä kaikki eivät pärjää kotona, 
toisaalta laitospaikkojen määrä on ajet-
tu alas. Laitospaikkojen alasajo puo-
lestaan on vaikuttanut siihen, että in-
tervallipaikalle pääseminen on todella 
työlästä. Tarvitsemme sekä ympärivuo-
rokautisen päivystyksen takaisin että 
laitospaikkoja ympärivuorokautiseen 
hoitoon lisää. 

Olen myös ehdottomasti terve-
ysasemien ulkoistamista vastaan, 
koska se johtaa bisneslähtöiseen 
terveydenhuoltoon.

SEIJA LEPPÄJOKI

joutuvat äänestämään itseään vastaan.
Loimaan aluesairaala oltiin lopetta-

massa joitakin vuosia sitten ja asialla 
olivat taas Kokoomus ja keskusta. 1000 
ihmisen mielenosoitus torilla sai kui-
tenkin kokoomus-keskustan perumaan 
päätöksen, mutta katsos kehveliä! Pu-
hujina torilla olivat – kokoomus-kes-
kusta. Melkoisia vekkuleita! 

No, taitavia kun ovat, niin nyt sairaa-
la ajetaan hiljaisesti alas pala palalta ja 
toimintoja siirretään Turkuun, tai yksi-
tyisille yhtiöille. Onkohan joku tai jot-
kut päätöksentekijöistä osakkaina jos-
sain Ampiaisessa tai Kurjessa, tai mitä 
lienevät?

LASSI METTÄLÄ

Vaaleilla valituille valtuutetuille on jää-
mässä yhä vähemmän valtaa Turun ke-
hittämiseen ja talouden ohjaamiseen. 
Siihen suuntaan johtaa myös pormes-
tarin nimeäminen. Tässä taustalla tulee 
olemaan suurempien puolueiden ne-
livuotiskauden sopimus suuremmista 
asioista ja linjoista. Toisena muutok-
sena on "sote-uudistus". Sillä tulee ole-
maan suuret vaikutukset Turun taloutta 
koskeviin päätöksiin.

Kuntademokratia kaventuu pormes-
tarimallin myötä niin minimiin kuin 
mahdollista. 

Helsingin kokemukset ovat osoit-
taneet, että päätöksenteko katoaa uu-
dessa mallissa korkeapalkkaisten virka-
miesten taakse.

Ei pormestarimallia Turkuun!

MARTTI LEPPÄNEN

Ei pormestarimallia  
Turkuun!

2021 on kunnallisvaalivuosi, ja se mah-
dollistaa monenlaisen yhteiskunnalli-
sen keskustelun. Sillä jäljelle jää ajatu-
senergia, joka ei katoa.

Olen SKP.n kunnallisvaaliehdokas. 
Mielestäni Syyskuussa 2014 Lontoos-
sa solmittu isäntämaasopimus olisi eh-
dottomasti saatava Suomen eduskun-
taan uuteen käsittelyyn, sillä Suomi ei 
ole Naton jäsenvaltio. Näin ollen maa-
hamme, Turkuunkaan, ei tarvita Naton 
laivastojen vierailuja. 

Suomi ei myöskään tarvitse miljar-
deja maksavia sotakoneita. Rahalle löy-
tyy kyllä käyttöä esimerkiksi koulutuk-
seen, terveydenhuoltoon, työllisyyteen, 
kulttuuriin ym.

Kunnallisvaaliteemani on tämä: pi-
detään Itämeri rauhanmerenä ja Pohjo-
la ydinaseista vapaana.

Sinä, joka äänestät! Ajattele, mieti. 
Tee oikea valinta. 

Äänestä SKP:n ehdokkaita!

KEN HELENIUS

Me voimme muuttaa 
tämän maailman

Pidetään Itämeri  
rauhanmerenä ja  
Pohjola ydinaseista 
vapaana.

Päätöksenteko katoaa 
uudessa mallissa korkea-
palkkaisten virkamiesten 

taakse.
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Ei pormestarimallia  
Turkuun!

Olen kuntavaaleissa ehdokkaana taval-
lisena rivikansalaisena ilman sen kum-
mempia titteleitä tai meriittejä, vaihto-
ehtona raha- ja valtaeliitin ehdokkaille, 
joiden päätöksiä runnotaan läpi pienen 
piirin hyödyksi yhteisillä varoilla samal-
la, kun vähempiosaisten ja heikompi-
en, kuten lasten, vanhuksien vammais-
ten ja ihan tavallisten matalapalkkais-
ten työikäisten palveluista nipistetään 
jatkuvasti.

Näistä asioista minulla on oma-
kohtaista elettyä ja läheltä seurattua 
"kokemusasiantuntijuutta".

Tärkeinä asioina pidän mm.
– Hyvin toimivia sosiaali- ja terveys-

palveluja, joiden saatavuus on oltava 
helposti kaikkien ulottuvilla, myös il-
man digiosaamista.

– Matalan kynnyksen (lue: edullisen 
tai ilmaisen) liikunta- ja muun harras-
tustoiminnan mahdollisuuksia kaikille 
ikäryhmille.

Toimintojen ylläpitoresursseihin pi-
tää olla oikeasti palkallista työvoimaa, 
niin ettei esim. harjoittelijoita tai vapaa-
ehtoistyöntekijöitä lasketa henkilöstö-
määriin, vaan he ovat hyvänä lisänä.

Sosiaalista hyvinvointia lisääviä har-
rastustiloja ja toimintaa pitää saada 
sinne missä ihmiset ovat. Esim.mo-
nelle vähätuloisen perheen lapselle jo 
bussimatka lähiöstä voi olla kynnys-
kysymys rahallisesti. Omalla asuinalu-

Riittävästi harrastustiloja 
omaehtoiseen toimintaan!

eella järjestettävä toiminta myös tukee 
yhteisöllisyyttä.

Tiloja ja tilojen käyttöaikoja tulisi olla 
myös riittävästi omaehtoiseen toimin-
taan. Ihmisten hyvinvoinnin lisäämi-
nen vähentää pahoinvoinnista koituvia 
laskuja!

Kysynpä, kuinka paljon ja miten isol-
le prosentille kuntalaisia vaikkapa tori-
parkkiremontti nykyisessä mittakaavas-
sa tai funikulaarihanke ovat tuottaneet 
hyvinvointia, ja onko tämä hyvässä suh-
teessa käytettyyn rahamäärään nähden.

Lopuksi ajatusleikki: Entäs jos ei 
olisikaan toriparkkia, vaan tarpeelli-
sella pienemmällä julkisivuremontilla 
siistitty elävä kauppatori, josta Turku 
on aiemmin ollut kuuluisa muuallakin 
maassa.

Siellä voisi olla kannattavien ydinkes-
kustan pienempien ja isompien kauppa-
liikkeiden ympäröimänä vetovoimai-
nen aito torialue, yhteinen kohtaamis- 
ja kaupankäyntipaikka. Naurettavaksi 
kääntynyttä rahareikähanketta esitte-
levien kalliiden mainostaulujen sijasta 
voisi olla vaikkapa kuvakollaasi isoista ja 
pienistä kuntalaisista hyvin tuotettujen 
palveluiden äärellä.

SANNA SIIRTOLA
Pukuompelija, työtön,

pienituloisuuden "kokemusasiantuntija"

Mitäpä Turuust, näin vaalien alla. 
Toisilla riittää valittamista ja toisil-
la ei.

Ketkäpä sitä valittaisi, kun "kaik-
ki on niin hyvin"?

No... ensimmäiseksi näin äkisti 
tulee mieleen Turun vanhan upe-
an kauppatorin tuhoaminen. Se 
sentään oli wanhan ajan hyvä kaup-
patori, ainakin minun mielestäni.

Toiseksi voisi maini-
ta pikaraitiotien, mitä Tu-
russa ajetaan toteutettavaksi. 
Se on suunniteltu valmistuvan 
vuonna 2029 ja maksavan yhteensä 
423 miljoonaa euroa vuoden 2015 
yleissuunnitelman mukaan.

Tuollaisen summan kun saisi 
muuhun käyttöön!

Ai miksikö? En näe minkäänlais-
ta tarvetta moiseen, koska Turussa 
pääsee jo liikkumaan linja-autoilla 
kohtalaisen hyvin joka paikkaan. 
Ja tietysti siksi, että tuollaisen sum-
man ”sijoittaisin” aivan muuhun.

Mikä olisi hyvä ”sijoitus”, pa-
rempi kuin pikaraitiotie? Tietysti 
he, joiden määrä taas viime vuon-
na kasvoi!

Pienituloiset, joiden tulot jäävät 
köyhyysrajan alapuolelle. (Pienitu-
loisten määrä kasvoi vuonna 2019. 
Pienituloisiin kotitalouksiin kuulu-
via henkilöitä oli 669 000 vuonna 
2019, ilmenee Tilastokeskuksen 
tulonjakotilaston otosaineiston 
ennakkotiedoista. Pienituloisten 
osuus kotitalousväestöstä oli 12,3 
prosenttia, mikä on 0,5 prosent-
tiyksikköä enemmän kuin edeltä-
vänä vuonna. Tuolloin pienituloi-
siin kotitalouksiin kuuluvia henki-
löitä oli 640 000.)

Nämä ihmiset, eivätkä heidän 
lapsensa usein kuulu mihinkään 
esimerkiksi urheileviin, eikä mat-
kustaviin. Halvinkin urheilu on 
heille liian kallista ja matkat saat-
tavat rajoittua pelkkiin työmatkoi-
hin, tosin työttömien ja eläkeläisten 
matkat ehkäpä vain lähikauppaan.

Montako ihmistä sadoilla mil-
joonilla voisi työllistää? Työssä 
käyvät ihmiset tuovat verotuloa.

Monenko ihmisen, perheen 
elämää tuolla summalla voisi 
kohentaa? 

Mihin kannattaa satsata?

TEPPO HONKASALO

Turun rahat  
ohjattava  
pienituloisten  
hyväksi

Olen täydet työvuodet tehnyt työter-
veyshuollon jumppari ja kolmen teini-
ikäisen nuoren mamma.

Turun kaupunginvaltuustossa olin 
SKDL:n ja DEVAN edustajana aika-
naan 3 kautta, jolloin vuosien kuluessa 
myös lautakuntatyö tuli tutuksi. Olin 
lastensuojelulautakunnan, kulttuuri-
lautakunnan ja viimeksi rakennuslauta-
kunnan jäsen lautakuntien sen aikaisilla 
nimillä kerrottuna. Ensimmäinen luot-
tamustehtävä oli jäsenenä kirjallisuus-
apurahatoimikunnan työssä.

Järjestötoiminta monella sektorilla 
on ollut osa elämää puoluetyön ja De-
mokraattisten naisten toiminnan lisäk-
si. Olin myös vuosia pioneerijärjestös-
sä niin ohjaajana kuin piirisihteerinä. 
Puolueen keskuskomiteassa olin n. 40 

Kaija – kuka minä olen?
vuoden ajan ja yhden kauden olin myös 
SKP:n varapuheenjohtajana. Nyt olen 
luovuttanut nuo tehtävät seuraaville.

Luottamustehtävät ovat vuosien ku-
luessa muuttuneet. Turun vanhusneu-
vostossa olen ollut milloin varsinaisena, 
nyt varajäsenenä, ja noin 40 eläkeläis-
järjestön yhteisessä Vanhustyön neu-
vottelukunnassa olin 3 vuotta myös pu-
heenjohtajana. Tapaturma- ja sairaus-
invalidien liiton varapuheenjohtajana 
olin vuosia, ja nyt olen sen hallituksen 
jäsen ja samalla paikallisyhdistyksen 
hallituksessa. 

Olin myös perustamassa ammattiliit-
toani TEHY:ä, jonka ammattiosaston 
halllituksessa ja jäsenenä toimin vuo-
sia. Turun kaupungin silloisissa Luola-
vuoren ja Mäntyrinteen vanhainkodeis-

sa olin jumpparina seitsemättä vuotta 
ennen kuin siirryin terveyskeskukseen 
Kurjenmäkeen.

Työterveyshuollon jumpparina olin 
vuosia Turun terveydenhuollon työ-
terveysasemalla, samoin kuin opiskeli-
jaterveydenhuollossa. Sitä ennen tein 
työtä kaupungin  ns. ulosmyytävissä 
työterveyspalveluisssa lukuisien eri alo-
jen yrityksiä palvellen.

Nyt suurin huoleni on vanhuksista ja 
vammaisista ja heitä hoitavista ihmisis-
tä. Hoidon laatu ja työntekijöiden työs-
sä jaksaminen ovat kaiken A ja O, jotta 
voimme sanoa, että Turussa vanhukset 
hoidetaan hyvin. Näihin asioihin puu-
tun muualla tässä lehdessä.

KAIJA KIESSLING

Sanna Siirtola ja Teppo Honkasalo

Suurin huoleni on vanhuksista 
ja vammaisista ja heitä  

hoitavista ihmisistä.

Demokraattinen sivistysliitto on 
vasemmistolainen sivistysjärjestö 
humanismin, rauhan, marxismin ja 
demokratian asialla. Ylläpidämme 
omaa opintokeskusta.

Me DSL:ssä tuemme elinikäisen oppimisen 
periaatteen mukaisesti vapaata sivistys-
työtä ja suunnitelmallista aikuisopiskelua, 
jonka tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista 
tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistä- 
miseksi. Välineitä maailman ymmärtämiseen 
ja työkalut muutokseen on mahdollista 
löytää yhdessä opiskellen.Tutustu meihin: desili.fi
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Turkulaiset ovat pitkään odottaneet 
terveyspalveluihin sujuvuutta, jossa ei 
tarvitsisi kestää viikkojen odotusaikoja.

On selvää, että korona on sotkenut 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
aivan kuten koulujen, päivähoidon ja 
muidenkin alojen toiminnan.

SOTE-palveluissa on kolme sekoria, 
jotka eivät nyt toimi riittävin voimava-
roin kuntalaisten  parhaaksi: vanhusten-
huolto, perusterveydenhuolto, lasten ja 
nuorten psykiatria.

Kyse on siitä, että palveluja tarvit-
sevia ihmisiä ei huomioida palvelujen 
järjestämisessä tarpeeksi, mutta myös 
siitä, että työntekijöitä tarvitaan lisää. 
Sitä varten tarvitaan parempia työoloja 
samoin kuin parempaa palkkaa.

 
Vanhustenhuolto: kohti 
ihmisarvoista vanhenemista 
riittävän ja laadukkaan 
kunnallisen hoidon turvin

Palveluja on välittömästi uudistettava 
seuraavalla tavalla:

1.  Toiminta muutetaan nykyises-
tä kotihoitopainotteisesta strategiasta 
hoito- ja hoivakotipainotteiseksi, kos-
ka jo nyt huonokuntoisia ja avuttomia 
vanhuksia on yksin kodeissaan lähes 
heitteillä.

2.  Kalliiksi todettu ostopalvelu-
bisnes vaihdetaan kaupungin omaksi 

Hyvät palvelut kuntalaisille tasavertaisesti

toiminnaksi. Tarkastuslautakuntakin 
toteaa sen edullisemmaksi ja tarkoi-
tuksenmukaisemmaksi. Säästyvillä va-
roilla saadaan puutteellisia toimintoja 
parannettua.

3.  Rakentamalla ja luomalla kaupun-
gin omia hoidon ja hoivan ympärivuo-
rokautisia paikkoja saadaan parempaa 
hoitoa jopa sadoille nyt kodeissaan niu-
kalla hoidolla oleville vanhuksille. Lisä-
paikat lyhentävät myös TYKS:ssa jatko-
paikkaa odottavien jonoja, jolloin sa-
malla siirtoviivemaksut Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirille pienenevät.

4.  Kaupunki käynnistää kokeilun val-
tioneuvoston erillisluvalla vanhusten-
hoidossa työajan lyhennyksen. Työaika 
olisi 6 h / työvuoro niin, että siinä on 
myös normaali ruokatauko, tai 30 tun-
tia / viikko. Hoitajamäärän lisäys onnis-
tuu, kun työajan lyhennys toteutetaan 
ansiotasoa alentamatta. Tällöin työn 
kuormittavuus kevenee ja myös kodin 
ja työn yhteensovittaminen helpottuu. 
Näin Turun hyvinvointitoimialan van-
hustenhoidosta tulee vihdoin vetovoi-
mainen työnantaja ja alaa vaihtaneet 
hoitajat palaavat ammattiin, johon ovat 
saaneet koulutuksen.

5.  Henkilökuntamitoituksen mukai-
nen hoitajamäärä 0.7 budjetoidaan ja 
toteutetaan asteittain vuosien 2022–24 
aikana. Lisäksi dementiapotilaiden hoi-
dossa on mitoituksen oltava yli 0.7, sillä 
se on todettu dementiapotilaiden hoi-

dossa välttämättömäksi.
6.  Turku mitoittaa kotihoidon hoi-

tajamäärän eri alueilla autettavien 
vanhusten määrän suhteen. Lisäksi ti-
lannetta auttaa lisäpooli hoitajia. Täs-
tä poolista hoitajia voi siirtyä kulloin-
kin alueelle, jossa autettavien määrän 
muuttuu vakituisesti. Lyhytaikaiset 
lomasijaisuudet pitää voida huolehtia 
erikseen. Siirtymisajat vanhusten vä-
lillä lasketaan hoitoajaksi. Sen jälkeen 
yhtä vanhusta kohti varataan vähintään 
30 minuuttia aikaa. Näin hoidon laatu 
voi vastata tarvetta, samalla kun hoita-
jien työssä jaksaminen paranee. Nykyi-
nen suuri hoidettavien määrä – jopa 17 
vanhuksen hoito –  yhdessä työvuoros-
sa on saatava loppumaan.

7.  Vanhusten mielenterveys huomi-
oidaan nykyistä paremmin. Masennuk-
sen kehittyminen varsinkin surutilan-
teissa voi aiheuttaa kotona yksin asu-
valle murheita niin, ettei surua pääse 
purkamaan. Tätä varten tarvitaan mah-
dollisuutta terapiakäynneille geropsy-
kiatriseen yksikköön yksilöllisesti tai 
ryhmissä. Näin turvataan yksin asuvan 
vanhuksen terveyden koheneminen 
niin, että hän selviytyy itsenäisesti tai 
avustettuna.

8.  Vanhuksen henkilökohtaisen hy-
gienian hoitoa parannetaan. Taipeiden 
ja muiden helposti haavoja tekevien 
paikkojen tarkastamiset jäävät nyt kii-
reisessä kylvetyksessä. Kynsien leikka-

us ja varsinkin diabeetikkojen jalkojen 
rasvaus, hiusten harjaus ja kampaus 
on huomioitava, samoin miesten par-
ranajo. Suun hoito on tehtävä päivit-
täin. Hampaat tai hammasproteesit, 
myös hampaattomalla ikenet, on hoi-
dettava, jottei suun sisälle tule kipeitä 
haavaumia.

9.  Kotihoidossa sekä hoivayksi-
köissä on oltava aikaa ja henkilökun-
taa myös siihen, että vuodevaatteet ja 
henkilökohtaiset vaatteet alusvaatteita 
myöten vaihdetaan tarpeeksi usein. Sa-
moin myös arkinen siisteys asunnossa 
on tärkeä, sillä se on osa ihmisarvoista 
vanhenemista.

10.  Kotihoidon potilailla on oltava 
mahdollisuus tavata myös lääkäri. Nyt 
asiat hoituvat hoitohenkilökunnan asi-
aa välittäen mm. reseptiasioissa. Liian 
usein on lääkäri toisensa perään vaih-
tunut ilman, että kukaan heistä on ta-
vannut potilasta. Kotihoidon potilaista 
vastaavalle lääkärille on varattava ko-
konaistyöaikaan riittävästi aikaa myös 
mahdollisiin kotikäynteihin. Silloin 
vasta voi lääkärille syntyä kokonaisku-
va vanhuksen oireista, avuttomuudesta 
ja kotona selviytymisestä. Vanhuksella 
tulee myös muiden tavoin olla oikeus 
lääkärin vaihtamiseen niin halutessaan, 
ja siitä on vanhusta tilanteen mukaan 
myös informoitava.

Kaikille oikeus 
ihmisarvoiseen 
vanhenemiseen

Vanhuspalvelulaki määrittää, että jokai-
selle vanhukselle kuuluu oikeus ihmis-
arvoiseen vanhenemiseen. Se tarkoittaa 
myös ihmistä, jolla ei välttämättä ole 
varsinaisia sairauksia, mutta on jo van-
henemisen tuomaa haurautta ja heik-
koutta, jonka vuoksi hän ei selviydy ko-
tona. Myös nämä ihmiset on huomioi-
tava voimavarojensa mukaan, varsinkin 
iän mukaista terveystarkastusta ja avun 
tarvetta määriteltessä ja hoitosuunnitel-
maa tehtäessä.

Vammaiset vanhenevat hekin aika-
naan. Aikanaan hoitajina saattavat olla 
vanhemmat, mutta näiden kuoltua on 
arvioitava, miten vammainen selviy-

tyy jatkossa. Vammaisia koskevat ai-
na samat oikeudet hyvään hoitoon ja 
hoivaan kuin muitakin vanhuksia, eikä 
heidän vammaisuuteen liittyvä avuntar-
peensa yhtäkkiä katoa vanhuusiässä.

Maksuttomaan 
perusterveydenhuoltoon 
ilman jonoja

Kansanterveyslain mukaisesti 1972 
astui maassa voimaan maksuton 
perusterveydenhuolto.

Siihen on Turun nyt palattava, kos-
ka köyhien ja pienituloisten määrä on 
kasvanut ja sen myötä  terveydenhuol-
tomaksujen ulosotto. 

Terveyskeskuksen ja poliklinikka-
käyntien maksuttomuus mahdollistaa 
ihmisille yhdenvertaisen mahdollisuu-
den saada apua ja hoitoa ennen kuin 
tilanne pääsee liian pahaksi. Terveysta-
loustieteilijät ovat laskeneet, ettei mak-
suton perusterveydenhuolto kaada yh-
denkään kunnan taloutta. Toisaalta ter-
veydenhuoltomaksut eivät myöskään 
pelasta kuntaa ahdingolta, sillä huomi-
oitava on laskutusten ja perinnän kulut.

Vuosien ajan on Turussa iso ongelma 
ollut saada aika lääkärin vastaanotolle. 
Ei voida edellyttää yksityislääkärille 
menoa, sillä vähävaraisille se on usein 
mahdotonta. 

Tänä keväänä lisätyt kahdeksan lää-
kärivakanssia kohdentuvat muualle, ja 
varsinaiset terveyskeskusvastaanotot ei-
vät niistä vielä hyödy. Jonoja olisi puret-
tava. Korona-aika on lisäksi pahentanut 
tilannetta.

Turkuun on edelleen lisättävä lääkä-
rimäärää. Myös lääkärien työssä jaksa-
mista on parannettava ja huomioitava 
mm. niin, että lääkäri voi itsenäisesti 
suunnitella ja luoda ns. koneelle vas-
taanottoaikoja ja muun työhön liittyvän 
työn tekemisen aikoja ilman, että palaa 
loppuun  liukuhihnamaisessa työssä.

Lasten ja nuorten 
psykiatrinen avuntarve 
huomioitava 

Turussa on ollut jo usean vuoden ajan 
kouluissa psykiatrinen sairaanhoitaja, 
joka on arvokas asia.  Mutta koska vas-
taanotolle pääsy on sidottu kouluissa lä-
hetekäytäntöön, on tilanne muutettava 
jatkossa joustavaksi.

Joka koululle tarvitaan kokoaikainen 
psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on 
koulun oppilaanhuoltoryhmän oleelli-
nen jäsenen. Terveydenhoitajalle jää sil-
loin paremmin aikaa mm. lakisääteisten 
terveystarkastusten tekoon ja ensiapu-
luontoiseen työhön. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaan-
otolle tulee oppilailla olla pääsy ilman 
kankeita menettelytapoja. Kun lapsel-
la tai nuorella on paha olla, hän ei voi 
odotella viikkokausia tuskansa kanssa. 
Apua on saatava ja hoitajan luo pääs-
tävä puhumaan mahdollisimman jous-
tavasti. Silloin voidaan myös ehkäistä 
tilanteet, joissa lapsen tai nuoren pa-
hoinvointi kehittyy niin pahaksi, että 
tarvitaan jo suurempia toimia. Jatkossa 
tulee lisäksi huomioida koulupsykolo-
gien tarpeen mitoitus realistiseksi.

Lasten ja nuorten osalta ratkaistaan 
kymmenien vuosien tulevaisuus, johon 
tulee suhtautua vakavuudella. Myös 
Turussa. 

KAIJA KIESSLING

Turun tarkastuslautakuntakin on huomauttanut raporteissaan tasavertaisten, laadukkaiden kuntapalvelujen lukuisista puutteista.


