
Kumpaa Sinä haluat?
Sota-aSeita vai arjen turvaa? 
Hallitus esittää ensi vuonna käytettäväksi armeijan va-
rusteluun 854 miljoonaa euroa. Uusia tilausvaltuuksia 
budjettiesitys sisältää lähivuosille 1 865 miljoonan euron 
arvosta. Lisäksi armeija valmistelee Hornet-hävittäjiin 
hyökkäysaseistusta, joka maksaisi yli miljardi euroa. www.skp.fi
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Vetoan eduskuntaan, jotta aseiden sijasta lisätään 
rahaa ihmisten arjen turvallisuuteen:

o 40 miljoonalla eurolla vuodessa 1 000 
varhaiskasvatuksen ammattilaista lisää lasten 
päivähoitoon.

o 70 miljoonalla eurolla vuodessa 1 000 opettajaa ja 
500 oppilashuollon työntekijää lisää kouluihin. 

o 100 miljoonalla eurolla työllistetään 1 000 
työntekijää raideliikenteen investointeihin.

o 320 miljoonalla kuntiin lisää 7 500 vanhainkoti- 
ja palveluasuntopaikkaa ja niihin 6 000 
työntekijää. 

o 500 miljoonalla eurolla vuodessa työllistetään 
8 500 rakentajaa asuntotuotantoon. 

o        

       
Paikka ja aika               Allekirjoitus

arvoiSa 
kanSaneduStaja

00102 Eduskunta
Helsinki
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