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Arjen keskeisistä asioista päätetään kunnissa. Kunnat vastaavat jatkossakin 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.

TYÖLLÄ TULLAAN TOIMEEN
Työtä tehdään, jotta palkalla voi rakentaa elämäänsä. Yhden työn palkan pitää riittää tähän riippumatta siitä, millä puolella Suomea asuu.
Matalapalkkaisten pamilaisten keskiansiot ovat noin 60 % yksityisten alojen työntekijöiden keskiansioista. Pienituloisten näkökulmasta lähtökohtana pitää olla laadukkaiden ja edullisten palveluiden turvaaminen kunnissa.
Palvelu- ja asiakasmaksut osuvat voimakkaimmin pienituloisiin.
Elinkustannusten taso määrittää, kuinka paljon ihmisillä jää rahaa muuhun
kulutukseen. Sillä on siten suora vaikutus työllisyyteen. Mitä kohtuullisemmat kustannukset ovat, sitä enemmän jää rahaa työllistävään kulutukseen.
Myös yritysten kuluilla ja kustannuksilla on merkitystä työllisyyden kannalta. Mitä vähemmän yritysten tuotosta menee erilaisiin kuntien asettamiin
maksuihin, kuten erilaisiin lupiin ja valvontamaksuihin, sitä paremmin ne
voivat työllistää uusia työntekijöitä. Yrityksiä ei pidä asettaa eriarvoiseen
asemaan kaavoituksella. Kaavoituksen merkitys alueellisena elinkeinoelämän vauhdittajana on merkittävä.
Kuntien järjestämien palveluiden pitää olla kaikkien saatavilla. Päivähoitosekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut muodostavat suuren, pysyvän
kuukausierän lapsiperheille. Maksukorotukset nollapalkkaratkaisujen aikana vaikuttaa suuresti perheiden toimeentuloon.

www.pam.fi/kuntavaalit2017

TYÖSSÄKÄYVÄN TÄRKEIMMÄT:
ASUMINEN JA KULKEMINEN
Asuinkustannukset ovat hyvin eritasoiset eri puolilla Suomea. Asuminen
nappaa palvelualojen työntekijöiltä yleensä yli kolmanneksen käteen jäävästä tulosta — kasvukeskuksissa pahimmillaan jopa 60%. Asumistukea
saavien palkansaajien määrä kasvaa koko ajan.
Asuntopolitiikka on osa elinkeinopolitiikkaa ja ihmisten hyvinvointia. Työn
vastaanottaminen on mahdotonta, jos työssäkäyntietäisyydellä ei ole asuntoja. Kohtuuhintaisten asuntojen puute muodostaa jo tulpan työvoiman
liikkuvuudelle. Kohtuuhintaisten omistus- ja vuokra-asuntojen tuotantoa
on kasvatettava. Kaavoittamisessa on huomioitava julkisen liikenteen saavutettavuus.
Kuntarajojen yli menevän joukkoliikenteen toiminta on varmistettava. Uudenlaiset liikenneratkaisut, kuten Kutsu+ -tyyppiset kuljetukset, automatisoituva liikenne ja yhteiskäyttöiset liikennevälineet tekevät tuloaan. On etsittävä ennakkoluulottomasti ratkaisuja, joilla erilaiset liikenneinnovaatiot
paitsi helpottavat arkea myös luovat itsessään uusia palveluita ja uutta työtä.

ESIMERKKI 1.

Antti muuttaa Kauhavalta töihin Espooseen
Antti on kauhavalainen nuori mies, joka on muuttamassa työn perässä Espooseen.
Antti on ollut pitkään vartiointialalla ja alan työt ovat keskittyneet pääkaupunkiseudun isoihin elinkeinoelämän yksiköihin.
Ongelmana on kuitenkin se, että pääkaupunkiseudulla on niukasti vapaita asuntoja
ja niiden hinnat ovat kohtuuttomia verrattuna Antin pieneen rivitaloasuntoon Pohjanmaalla.
Kaksion vuokra vie käteen jäävästä tulosta lähes puolet, mikä on selvästi enemmän
kuin suositeltava 30 %. Lisäksi asunnon etäisyys vaihtelevista työkohteista – erityisesti ajallisesti – on hyvin pitkä. Antin tuloilla elämä pääkaupunkiseudulla on lähes
mahdotonta ilman tulonsiirtoja.

SUJUVA ARKI MYÖS VUORO- JA YÖTYÖTÄ TEKEVILLE
Palvelutyötä tehdään kaikkina vuorokaudenaikoina. Verkkokaupan, kaupan
ja ravintoloiden aukiolojen pidentymisen ja muuttuvien kulutustottumusten myötä työ jakautuu jatkuvasti enemmän eri kellonajoille ja viikonpäiville. Jotta muutos olisi myös sosiaalisesti kestävää, on julkisten palveluiden
oltava avoinna ja käytettävissä.
Ympärivuorokautinen lastenhoito on vaihtelevia työaikoja tekeville ensisijaisen tärkeää. Kustannustason tulee olla sama kuin päivällä tapahtuvassa
lastenhoidossa ja saatavuuden on oltava hyvä. Esimerkiksi yöhoidossa voisi
pilotoida perhepäivähoidon kaltaista mallia. Kodinomainen ympäristö olisi
luultavasti houkutteleva vaihtoehto, hoitopaikat olisivat helpommin saavutettavissa ja muutoin inflaatiota kärsinyt perhepäivähoito saataisiin uudella
tavalla käyttöön.
Päivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on otettava käyttöön todellisen käytön mukaan laskuttaminen. Eri puolilla Suomea
on jo kokeiltu useamman vuoden ajan malleja, joissa sähköisiä järjestelmiä
hyödyntäen on otettu käyttöön joustavat käytännöt hoidontarpeen ilmoittamisesta ja laskutuksesta. Kokemukset ovat olleet pääosin niin perheiden
kuin henkilökunnan kannalta positiivisia ja kunnat ovat säästäneet kuluissa.
Joukkoliikenteen järjestämisessä on huomioitava myös tulevat SOTE-alueet
ja maakunnat. Kaikkien on päästävä hoitoon kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisen matkan päähän. Joukkoliikenteen uudistuminen ja SOTE-uudistus eivät voi kulkea eri reittejä.

Pekka on kaupassa ja Liisa hotellissa töissä. Heillä molemmilla on vuorotyö, minkä
takia heidän 3- ja 6-vuotiaat lapsensa tarvitsevat hoitoa kerran kolmessa viikossa
myös yöaikaan. Autoton perhe käyttää aktiivisesti julkista liikennettä, mikä heidän
eniten käyttämillään reiteillä toimii hyvin.
Kunta tarjoaa Pekan ja Liisan lapsille hoivaa yöllä joustavasti, mutta yöpäiväkoti
sijaitsee kaukana sekä työpaikasta että kodista. Joukkoliikenteellä kulkeminen yöhoitopaikalle kestäisi toista tuntia. Kunta on kuitenkin päättänyt osallistua perheen
taksikustannuksiin, joten järjestely on kohtuullisen toimiva.
Työvuorojen vaihtaminen tai lisävuorojen ottaminen on kuitenkin erittäin hankalaa eikä matka yöpäiväkodille ja takaisin ei tunnu mielekkäältä. Monipuolisemmat
mahdollisuudet vuoropäivähoidossa auttaisivat perhettä huomattavasti.
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Pekka ja Liisa tekevät vuorotyötä – lapsille hoitoa eri aikoihin

PALVELUALAT KASVUN KÄRKEEN
Palvelualat kasvavat. Kasvua syntyy sekä kotimarkkinoilla että viennissä.
Kaupan ala on maan suurin toimiala ja kaiken kaikkiaan yksityisten palveluiden osuus työllisistä on lähes 50%, eli noin 1,2 miljoonaa palkansaajaa .
Elinkeinopolitiikassa on huomioitava, että prosessiteollisuuden rinnalle on
noussut muita tärkeitä taloudellisen toimeliaisuuden aloja. Teollinen vienti
ei ole ainoa talouskasvua luova draiveri, vaan myös palveluilla on merkittävä rooli.
Matkailu on nopeimmin kasvavia toimialojamme ja sen työllistävä vaikutus
on merkittävä jo kaikissa maakunnissa. Matkailun edistäminen on kunnille merkittävä osa elinkeinopolitiikkaa. Ilman kuntien panosta matkailu ei
kehity. Matkailuun voi kiinnittyä elämyspalveluita, ravitsemusta, vähittäiskauppaa ynnä muuta. Matkailu on kaiken kaikkiaan korkean jalostusarvon
työvoimavaltaista toimintaa, jota voidaan edistää niin markkinoinnilla, innovaatiopolitiikalla kuin koulutuksella.
Palvelualojen koulutusta tapahtuu kaikilla koulutusasteilla, mutta päävastuu koulutuksesta on ammattioppilaitoksilla ja ammattikorkeakouluilla.
Nämä ovat kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa. Omistajaohjauksella
tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi laadukasta matkailua
tukevaa koulutusta on tarjolla erityisesti siellä, missä matkailu on merkittävä työllistävä toimiala. Myös oppisopimuskoulutukseen on panostettava
ja täydennyskoulutusjärjestelmää on kehitettävä niin, että työttömäksi jääneet voivat kouluttautua uudelleen päästäkseen nopeasti takaisin työelämään.
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Tampereen Särkänniemi on Suomen ainoa kunnallinen huvipuisto. 1970-luvun
alusta toiminut Särkänniemi tuo työtä ympäri vuoden 85 ihmiselle ja kesällä 500
kausityöntekijälle. 637 000 kävijää toivat Särkänniemelle liikevoittoa 1,4 m€, josta
maksettiin Tampereen kaupungille osinkoa 500 000 €. Jo Särkänniemen suorat positiiviset vaikutukset ovat mittavat ja välilliset vaikutukset ovat niin ikään suuret.
Särkänniemen vaikutus Tampereen talousalueen matkailuun on arvioitu peräti 100
miljoonaksi euroksi.
Särkänniemen kehittäminen jatkuu. Nyt suunnitelmissa on lisätä alueen ympärivuotisuutta ja ottaa vesialueet entistä paremmin käyttöön. Suunnitelman mukaisella
investoinnilla luotaisiin Tampereelle 600 lisätyöpaikkaa ja matkailijoiden määrä
kasvaisi ympärivuotisten palvelujen lisääntymisen myötä. Tampereen kaupungin
päätöksentekijöillä on avainasema hankkeen kaavoituksessa ja osainvestoijana.
Kuntapäättäjillä on halutessaan keskeinen rooli alueellisina kehittäjinä ja työpaikkoja luovina investoijina.
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Kuntainvestoinnit luovat työtä
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