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Äänestä vastalause leikkauspolitiikalle

Äänestä vastalause leikkauspolitiikalle
Valitaanko leikkauslistat vai teot peruspalvelujen hyväksi? 
Nämä ovat kuntavaalien päävaihtoehdot. 

Jyrki Kataisen hallitus aikoo jatkaa kunnallisten palvelujen 
karsimista, kilpailuttamista, yksityistämistä ja vallan keskittä-
mistä. Useimmissa kunnissa tätä politiikkaa toteuttavat kaik-
ki eduskuntapuolueet. 

Hallitus aikoo lopettaa suurimman osan kunnista ja keskittää 
sosiaali- ja terveyspalvelut noin 30 sote-alueelle. Samalla se 
karsii kuntien rahoitusta. Tämä on osa Euroopan unionin aja-
maa julkisten menojen leikkaamista pankkien ja yksityisten 
markkinoiden hyväksi. 

Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaat sitoutuvat te-
koihin kunnallisten lähipalvelujen ja lähidemokratian puo-
lesta. Haluamme rakentaa ihmisen kokoisia demokraattisia 
hyvinvointikuntia. 



Lähipalvelut ovat perusoikeus
Lähipalveluilla on iso merkitys tasavertaisuudelle, yhteisöllisyydelle ja ekologi-
suudelle. Kunnat on velvoitettava järjestämään peruspalvelut lähipalveluina, 
kohtuullisesti saavutettavalla etäisyydellä. 

Terveyseroja on vähennettävä
Pieni- ja suurituloisten terveyserot kasvavat. Kuntien terveydenhuolto rapis-
tuu, mutta yksityinen terveysbisnes laajenee. SKP vaatii kuntien perustervey-
denhuoltoa maksuttomaksi ja hoitotakuuta toimimaan kaikissa terveyspalve-
luissa. 

Vanhuspalvelut kuntoon
Vanhuspalvelulakiin on kirjattava hyvän hoidon edellyttävät sitovat henkilös-
tömitoitukset niin kotihoidossa, palveluasumisessa kuin laitoksissa. On lisättä-
vä julkisia vanhuspalveluja. Vanhuksia ei saa rahastaa ja eriarvoistaa palvelu-
seteleillä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi taattava
Lasten ja nuorten ongelmat ovat lisääntyneet. Monet niistä ovat seurausta 
90-luvun leikkauspolitiikasta, jonka virheitä ei pidä toistaa. Lapsiperheiden 
palvelujen ja ehkäisevän työn resursseja on lisättävä. Päiväkotien lapsiryhmiä 
on pienennettävä. 

Koulutus ja kulttuuri kuuluvat kaikille
Kaikille yhteinen peruskoulu on tärkeä niin lasten sosiaaliselle kehitykselle 
kuin tasa-arvolle. SKP puolustaa lähikouluja, lähikirjastoja ja jokaisen oikeut-
ta kulttuuriin. Koulujen ja oppilashuollon voimavaroja on lisättävä. Maahan-
muuttajien kieliopintoihin on panostettava lisää. 

Asumismenoja on alennettava
Oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen on perusoikeus. Kuntien on ryhdyttävä 
itse rakentamaan ja peruskorjaamaan asuntoja. On palattava vuokrasäänte-
lyyn. Kuntien kytkökset gryndereihin ja kauppaketjuihin on purettava.

On luotava työpaikkoja
Hallituksen ajama kuntauudistus uhkaa lopettaa kymmeniä tuhansia työpaik-
koja. Se heikentää erityisesti naisten asemaa. Vaihtoehtona on työpaikkojen 
lisääminen, matalien palkkojen nostaminen, työajan lyhentäminen ja työpaik-
kademokratia. Kilpailuttamisen ja yksityistämisen sijasta on laajennettava kun-
tien omaa toimintaa. Harmaata taloutta on torjuttava tekemällä työt kunnan 
omana toimintana aina kun mahdollista.

Kunnat kestävän kehityksen tielle
Tarvitsemme ekologisesti kestävän kehityksen lähipalveluja, lähiruokaa, uusiu-
tuvaa energiaa ja lähidemokratiaa. Joukkoliikennettä on suosittava ja otettava 
suunta kohti maksutonta joukkoliikennettä. SKP vastustaa kuntien energialai-
tosten ja muiden liikelaitosten yksityistämistä. Haluamme hiilivapaata ja ydin-
voimavapaata kunnallista energiatuotantoa. 

Leikkauslistoille on vaihtoehtoja
Kataisen hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia noin 1,2 miljardia euroa 
vuodessa. Kuntien palvelujen lisärahoitus on välttämätöntä ja hyväksi. Pää-
omatulot on saatettava kunnallisveron piiriin. Se toisi kunnille noin 1,5 miljar-
dia euroa vuodessa. Kuntien valtionosuuksia ja osuutta yhteisöverotuotoista 
on lisättävä. On myös kehitettävä kunnallista liiketoimintaa. 

Osallistuvan demokratian ja itse hallinnon puolesta
Päätöksenteko on etääntynyt asukkaista ja keskittynyt pieneen piiriin. Kun-
tauudistus keskittäisi valtaa entisestään. Vaihtoehtona on osallistuva demo-
kratia: asukastoiminta, lähidemokratia, osallistuva budjetointi, kunnanosa-
valtuustot. SKP vastustaa kuntien pakkoliitoksia. Jättikuntien sijaan tarvitaan 
demokraattinen maakuntaitsehallinto. Demokratiaa ei saa rajoittaa myöskään 
EU:n talousliittosopimuksilla eikä yksityistämisellä. Kuntien on sanottava sel-
västi ”ei” rasismille. 

Pelkkien puheiden sijasta tarvitaan tekoja lähipalvelujen ja lähidemokratian 
puolesta. Tee vaaleista vastalause leikkauspolitiikalle ja pienen piirin vallan-
käytölle. 
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