
Teemat

Kuntavaalit 2021-
paikkasi vaikuttaa



Kuntavaalien 2017 äänestysaktiivisuus 
oli 58,8 prosenttia. 

Lähes joka toinen jätti
äänensä käyttämättä oman arkensa 
kannalta merkittävissä vaaleissa.



Miksi kuntavaaleilla 
on merkitystä?



Arjen keskeisistä
asioista päätetään kunnissa.

• Kunnat vastaavat merkittävissä määrin peruspalveluista, 
elinympäristömme tilasta ja alueellisesta työllisyyskehityksestä. 
Moni kunnan päätös vaikuttaa myös suoraan siihen, paljonko 
elämiseen jää rahaa.

• Hyvässä kunnassa myös pienituloisen tai enemmän palveluita 
tarvitsevan rahat riittävät asumiseen, liikkumiseen ja 
harrastamiseen.

• He voivat käydä töissä, asua ja harrastaa. Jos heillä on lapsia, 
nämä saavat hoitopaikan, hyvän koulun ja oikeuden kehittyä 
harrastuksissa.



Vaaleissa valtaa on jaettu kaikille yhtä paljon.

Köyhän ääni vaikuttaa samalla painolla kuin rikkaan, 
nuoren yhtä paljon kuin vanhan.

Vaaleissa heikoimman ääni on voimakkaimmillaan. 

Liian harva käyttää saamaansa palaa vallasta. 

Kun sen palan saa, se kannattaa käyttää.

On parempi vaikuttaa epäkohtiin, kuin vain puhua 
niistä. 



Tunteeko valtuutettu arkesi?



Vaaleissa valtuutettuja voi vaihtaa

Vuoden 2017 
kunnallisvaaleissa 
valituista valtuutetuista 
yli 40 % oli uusia.

Lähde: Kunnallisvaalit 2017, ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi kuntavaaleissa.Tilastokeskus



Älä tyhjää jauha –
äänestä sen puolesta,

että kaikille 
riittää purtavaa



Kuntien maksujen pysyttävä 
kohtuullisina

Matalapalkkaisten palvelualojen työntekijöiden keskiansiot ovat noin 68 % 
yksityisten alojen työntekijöiden keskiansiosta. Keskimäärin kokoaikainen 
työntekijä saa palkkaa käteen kuussa 1850 euroa. Esimerkiksi vähittäiskaupan 
työntekijöistä 45 % on osa-aikaisia.

• Kunnissa on pidettävä huoli siitä, että sen keräämät erilaiset 
maksut pysyvät kohtuullisina.

• Palvelumaksuista päätettäessä hinta ei saa muodostua sellaiseksi, 
että se estää palvelun käytön.

• Joukkoliikenteen hinnat, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen 
käyntimaksut ja kunnan tiloista perittävät vuokrat on pidettävä 
tasolla, jolla pienituloiset voivat käyttää palveluja ja osallistua. 



Älä tyhjää jauha –
äänestä sen puolesta,

että kaikki voivat kasvaa
täyteen mittaansa 



Vuorohoitoa tarvitseville

Monessa kunnassa on pula päiväkodeista, jotka tarjoavat riittäviä aukioloaikoja eri 
vuorokaudenaikoina työskentelevien vanhempien lapsille.

• Kaikkien sitä tarvitsevien lasten on saatava paikka vuorohoitoon. 
Oikeus on laajennettava myös pieniin koululaisiin.

• Varhaiskasvatuksen laatu on turvattava riittävällä ja osaavalla 
henkilökunnalla.

• Hoitoajoista riippumatta kaikkien lasten on saatava 
mahdollisimman tasaveroisesti opetusta ja kasvatusta.

• Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmien on otettava 
mahdollisimman hyvin huomioon perheen maksukyky ja hoidon 
tarve. 



Tasa-arvoa 
kokonaiskoulupäivällä
Epäsäännöllisinä aikoina tehtävä työ vaikeuttaa paitsi tekijänsä myös tämän mahdollisten lasten 
osallistumista säännöllisiin harrastuksiin ja itsensä kouluttamiseen.

• Pienten lasten perheiden tukemiseksi on pyrittävä toteuttamaan 
kokonaiskoulupäivä. Sen tavoitteena on yhdistää koulupäivään 
opiskelua, lepoa ja harrastusmahdollisuuksia. Sen myötä pienillä 
koululaisilla olisi turvallisemmat aamut ja iltapäivät. 

• Kuntien omistamien kansalais- ja työväenopistojen on tarjottava 
esimerkiksi perusdigitaitoja aikoina ja tavoilla, jotka sopivat 
epätyypillisten työaikojen tekijöille.



Koulutuksesta kasvun 
mahdollisuudet
Palvelualojen koulutusta tapahtuu kaikilla koulutusasteilla, mutta päävastuu palvelualojen 
koulutuksesta on kuntien ja kuntayhtymisen ammatillisilla oppilaitoksilla ja 
ammattikorkeakouluilla.

Monet maahanmuuttajat työllistyvät ensimmäisiksi palvelualoille ja maahanmuuttajilla on 
olennainen rooli monien kuntapalvelujen toteuttamisessa. Maahanmuuttajat osaavat usein 
huonosti suomea ja ruotsia, tuntevat huonosti suomalaista työelämää eivätkä useinkaan uskalla 
nostaa epäkohtia esille. 

• Omistajaohjauksella on vaikutettava oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön 
lisäämiseksi.

• Kunnissa luotava mahdollisuuksia tehokkaaseen kielikoulutukseen ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin perehtymiseen. 

• Kuntien on määrätietoisesti työskenneltävä kaikenlaisen rasismin kitkemiseksi ja 
oltava mukana edistämässä kaikki ihmiset tasavertaisesti huomioonottavaa 
kulttuuria kunnan palveluissa ja toiminnoissa.



Kun on hätä,
sotepalvelut ovat lähellä
Riittävät sote-palvelut on taattava kaikille. Nyt sote-uudistus on toteutumassa. Se on hyvä, sillä 
sen tavoitteena on palvelujen turvaaminen. Uudessakin tilanteessa kuntalaisten tarpeet ovat 
samanlaisia.

Mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Palvelualojen työntekijöillä on usein vain lakisääteinen työterveyshuolto ilman sairaanhoitoa.

• On pidettävä huoli, että sotepalveluita on saatavilla läheltä ja 
riittävästi.



Älä tyhjää jauha –
äänestä niitä,
jotka panevat

myllyt pyörimään



Asumisen kalleus kuriin
Asumisen kustannukset vievät isoissa jopa 60 % tuloista. Asumiskulujen kaksijakoinen kehitys 
vaikuttaa jo alueellisesti työvoiman ja työpaikkojen kohtaamiseen. Lähtöpaikkakunnilta 
mahdollista omistusasuntoa ei saa kaupaksi ja kasvukeskuksissa ei palvelualojen palkoilla pysty 
asumaan lähellä työpaikkoja. Työmatkat pitenevät, liikenne lisääntyy.

Kasvukeskuksissa asuntoja on liian vähän. Se nostaa hintoja ja vuokria. Asuntopula ratkeaa 
rakentamalla lisää asuntoja. 

• Kunnissa on pidettävä huoli siitä, että sen alueella on riittävä määrä 
asuntoja.

• Valtion ja kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja 
liikenteen seudulliset MAL sopimukset ovat hyviä välineitä pitää 
huolta hallitusta kasvusta.

• Kuntien on pidettävä huoli, että kunnan eri alueet kehittyvät 
tasapuolisesti.



Joukkoliikennettä kehitettävä
Huonosti tarpeita palveleva joukkoliikenne vaikeuttaa työmatkoja ja pahimmillaan estää työn 
vastaanottamista. Toimiva joukkoliikenne luo edellytyksiä taloudelle ja elinkeinotoiminnalle. 
Työmatkaliikenteellä on suuri merkitys ilmastontorjunnassa. Joukkoliikenne lisää myös lasten ja 
nuorten vapausasteita. 

• Kuntien on kehitettävä joukkoliikennettä ympäristö- ja tasa-
arvosyistä.

• Joukkoliikenteen vuorosuunnittelussa otettava huomioon 
epäsäännöllistä työaikaa tekevien tarpeet.

• työaikaa tekevien työntekijöiden tarpeisiin. 



Matkailusta elinvoimaa
Matkailu on korkean jalostusarvon työvoimavaltaista toimintaa, johon voi kiinnittyä 
elämyspalveluita, ravitsemusta, vähittäiskauppaa. Matkailulla on merkittäviä 
kerrannaisvaikutuksia muihin toimialoihin, esim. rakentamiseen.

Matkailu vaatii kehittyäkseen pitkäjänteisyyttä. Yhteistyö yritysten, alueen kuntien ja 
matkailuorganisaatioiden kanssa on erittäin tärkeää. Asukkaille viihtyisää ja toimivaa kuntaa, 
sillä se on hyvä kunta myös matkailulle.

• Kuntien on otettava matkailu osaksi elinkeinopolitiikkaansa.

• Matkailustrategioita ja työnjakoa luotava yhteistyössä yritysten ja 
alueen muiden kuntien kanssa.

• Matkailua tuettava – sillä on merkittävä työllisyysvaikutus.



Vastuullisuutta hankintoihin
Kuntien on kilpailutettava ne palvelut, joita ne eivät tuota itse tai tee yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa. Sillä voi parantaa palvelujen laatua, säästää kuntalaisten rahaa ja vaikuttaa 
työllisyyteen, kun käyttöön otetaan suunnitelmallisesti laadullisia kriteerejä. Laadukkaasti 
tuotetun palvelun takana on aina riittävä määrä työvoimaa. 

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat muita suuremmassa vaarassa kohdata epäasiallista 
kohtelua, palkkojen polkumyyntiä ja muita epäkohtia. Tämä koskee myös töitä, joissa 
perimmäisenä maksajana ovat kunnat – me veronmaksajat. Se on kestämätöntä.

• Kuntien hankintaosaamista on kasvatettava, hankintaa tehtävä 
suunnitelmallisemmin ja valvontaa kehitettävä.

• Hinnan lisäksi huomiota kiinnitettävä laatuun ja 
ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 

• Kunnan hankintasopimuksen erityisehdoksi aina alan 
työehtosopimuksen noudattaminen



Älä siis tyhjää jauha 
– äänestä!

KUNTAVAALIT 2021: ÄÄNESTYSPÄIVÄ 13.6.2021, ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 26.5.-8.6.2021 


