
AKAAN VASEMMISTOLIITON KUNTAVAALIOHJELMA  

Yhteistyöllä hyvinvoiva Akaa – Akaan Vasemmistoliitto 

Tämän vaaliohjelman pohjana on käytetty Vasemmistoliiton valtakunnallista vaaliohjelmaa. 

Olemme halunneet tuoda korostetusti esiin paikallista näkökulmaa ja painottaa akaalaisten kannalta 

merkittäviä asioita. 

 

1. KOULUTUKSELLA JA SIVISTYKSELLÄ TASA-ARVOA JA 
HYVINVOINTIA 

Laadukasta varhaiskasvatusta kaikille lapsille 

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. 

Tutkimusten mukaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti lapset, jotka tulevat 

vaikeista olosuhteista, sekä lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi muu äidinkieli kuin 

ruotsi tai suomi. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, 

jossa pedagogiikka painottuu.  

Yksityinen varhaiskasvatus ja perhepäivähoito voivat kuitenkin olla hyvä täydentävä vaihtoehto. 

Tällöin kunnan olisi suosittava pieniä, paikallisia toimijoita, jotka oikeasti välittävät lasten ja 

henkilökuntansa hyvinvoinnista. 

Akaan Vasemmistoliitto painottaa, että päiväkoti tai perhepäivähoito on myös erilaisista taustoista 

tulevien lasten leikki- ja turvapaikka, jossa pitää olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Antaa 

lasten olla lapsia myös ilman jatkuvaa aikuisten puuttumista vapaaseen aikaan, jota nykyajan 

lapsilla ja nuorilla ei liiaksi ole.  

 

Ei suorituspaineille pienestä saakka! Lahjakkuuden, potentiaalin ja erilaisten taitojen 

kehittäminen on eri asia. 

 

Oppimisen tuki on huomioitava paremmin 

Lapsen pitää saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti. Tämä voi tarkoittaa ryhmäkoon 

pienentämistä, avustajan saamista nopealla aikataululla tai esimerkiksi erityisvarhaiskasvatuksen 

opettajan tai suomi toisena kielenä -opettajan tukea lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Henkilöstöresursseja on oltava riittävästi. Lisäksi kunnilla pitää olla tarpeeksi resursseja 

toimintaterapiaan, fysioterapiaan, puheterapiaan sekä psykologeihin ja kuraattoreihin, jotta lasten 

oikeudet toteutuvat. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 

Myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sekä heidän vanhempiensa tukemiseen on ohjattava 

riittävästi resursseja. 

Varhaiskasvatus on tärkeää lasten kielellisten valmiuksien kehittymiselle. Jokaisessa päiväkodissa 

on huolehdittava siitä, että lapsille luetaan päivittäin ja heitä tutustutetaan erilaisiin loruihin ja 

lauluihin, mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellään. Päiväkodeissa tulisi mahdollisuuksien 

mukaan olla saatavilla lasten omalla äidinkielellä kirjoitettuja kirjoja.  

 



Kohtuulliset ryhmäkoot terveissä kouluissa 

Akaassa on leikattu koulutuksesta pitkään. Ongelmat ovat näkyvissä. Vaadimme ryhmäkokojen 

mahdollisimman nopeaa pienentämistä. Asia on otettava vakavasti ja priorisoitava kärkeen. 

Ryhmäkokoja saadaan käytännössä nopeasti pienemmiksi lisäämällä opetuksen resursseja ja 

jakamalla luokkia pienempiin ryhmiin sekä porrastamalla luokkien eri ryhmien aikatauluja. 

Erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuden ja opintojen pohjan kannalta tärkeimmissä 

aineissa kuten äidinkieli ja matematiikka ei voida odottaa. Kerhotoiminta voi täydentää 

opetuksen ja harrastamisen kokonaisuutta. 

Huolta herättäneessä päihdetilanteessa Akaan koulujen on syytä panostaa 

päihdekasvatukseen. Esimerkiksi poliisi voisi tulla kertomaan päihteiden ja väkivallan 

todellisuudesta ja mahdollisista seurauksista viimeistään 7. luokkalaisille. Asiaa ei tule jättää 

kauhistelun varaan, vaan apua pitää tarjota ajoissa pätevän henkilökunnan toimesta esimerkiksi 

kouluterveydenhuollossa, nuorisotoimessa, perhetyössä ja sosiaalityössä. Korona-ajan jalkoihin 

mahdollisesti jäänyt päihdekasvatus on myös toteutettava viipymättä. 

 

Tasa-arvoinen koulutie jokaiselle lapselle ja yhdenvertainen toinen aste 

Kunnan ja koulun lakisääteinen velvollisuus on turvata kaikkien lasten oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. Kiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaan pitää tehdä töitä Akaassakin. 

Ryhmäkoot ja inhimillinen oppimisympäristö vaikuttavat tähän suoraan.  

 

Niin oppilailla, kuin myös opettajilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus mahdollisimman 

hyvään opiskelu- ja työrauhaan. Oppilailla on oikeus oppimisen iloon ja opettajilla 

tarkoituksenmukaiseen työympäristöön. Oppilas- ja opiskelijahuollon resursseja on myös 

vahvistettava Akaassa ja samalla näiden laatu on saatava mahdollisimman korkealle. 

 

Akaan nuoret eivät ole suurten ryhmäkokojen ja tilaongelmien takia tasavertaisessa 

kilpailuasemassa monien muiden kuntien nuorten kanssa hakeutuessaan toisen asteen koulutukseen.  

Kun varmistetaan, että koulusta tulee positiivisia kokemuksia ei 15-vuotiaiden joukkolähtö Akaasta 

enää jatku, vaan omakin lukio saa uutta virtaa. Samoin paluumuutto opiskelujen jälkeen näyttää 

paremmalta vaihtoehdolta, kuin ilman positiivisia sukupolvi- ja luokkahenkikokemuksia. Ilman 

lapsia ja nuoria ei ole tulevaisuutta. 

 

Lapsen ja nuoren oikeus on saada koulussa kehittää potentiaaliaan niin pitkälle, kuin 

mahdollista, eikä vain selviytyä päivästä toiseen!  

 

Nuorisotilat ja niiden aukioloajat kuntoon 
 

Viialan ja Kylmäkosken nuorilla tulee olla omat nuorisotilat tai vaihtoehtoisesti kuljetus 

Toijalaan tai toisinpäin. Nuorisotilojen aukioloaikoja tulee myös lisätä, jotta nuorilla on 

turvallinen paikka, jossa kokoontua ja viettää vapaa-aikaa harrastusten ja koulunkäynnin 

ulkopuolella.  

 

Nuorten toiminnasta ei voi enää leikata! Nuorten elämää ei saa kutistaa kilpailuksi ja pelkästään 

suorituspainotteiseksi pärjäämiseksi. Kaikki ovat lahjakkaita jollain elämänalueella, eikä 

tulevaisuuden tarvittavia taitoja voi nopeasti muuttuvassa maailmassa optimoida esimerkiksi jo 

olemassa olevien ammattien mukaan. Luovuus, oppiminen ja muiden taitojen kehittäminen 

tarvitsevat myös puhdasta vapaa-aikaa ja lepoa. Hyvinvoiva nuori on myös aktiivinen ja tuottelias 

nuori! 

 



Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi kaikkea lapsia ja nuoria koskevaa 

päätöksentekoa sekä lapsia ja nuoria pitää kuulla päätöksenteossa.  

 

 

2. REILU SIIRTYMÄ! 

Kunnat ilmastonmuutoksen torjunnan osana 

Joukkoliikenne kuntoon, samoin jalkakäytävät ja pyörätiet. Lähijunasta on pidettävä kiinni.  

Akaan ohi menevien uusien pikavuorojen ja infrastruktuurin tukemiseen ei tule osallistua, ellei 

vastineena saada olennaisia parannuksia Akaan tilanteeseen. Muuten nämä investoinnit ovat Akaan 

kannalta heikennys. Esteettömyys otettava huomioon kaikessa liikenne- ja 

rakennussuunnittelussa. Juna-asema kuntoon, toiminnalliseksi ja viihtyisäksi. City-fillareita 

vapaaseen käyttöön, myös turisteille ja työmatkailijoille.  

 

Energiaviisasta rakentamista ja korjaamista 

Rakentamisen ja korjaamisen on perustuttava kunnollisiin tutkimuksiin ja päätöksentekoon 

näiden pohjalta. Kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelu sekä selkeä priorisointi on pidettävä 

mielessä ennen hätiköityjä toimenpiteitä. 

 

Ilmastoviisasta kaavoitusta ja kohtuuhintaisia asuntoja 

Kaupungin maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa ja sääntelyssä saatava normiksi 

saastuttamisen minimointi ja ympäristö- ja ihmisystävällisyys runsaiden viheralueiden, puuston 

ja puurakentamisen keinoin. Väestön ikääntymisen vuoksi tulee rakentaa kohtuuhintaisia, 

esteettömiä asuntoja. Tämä helpottaisi myös nuorten itsenäistymistä Akaassa. 

 

Luonnon ja ympäristön huomioiminen 

 

Lähi- ja luontomatkailun toimintaedellytykset on laitettava kuntoon. Korona-ajan yksi 

mahdollinen vaikutus on kotimaanmatkailun pysyvämpi suosion kasvu. Olkaamme Akaassa 

valmiina vastaamaan kysyntään järkevällä ja omaleimaisella tarjonnalla. 

 

Lähiruokaa tulee suosia kunnan hankinnoissa ja lisätä kasvisruokailuvaihtoehtoja. Roskiksia 

tulisi lisätä kaupunkiin ja järjestää kattavammat kierrätyspisteet. Luontoreittejä tulee pitää yllä ja 

kaupunkikuvaa kaunistaa.  

 

3. TUKEA, HOITOA JA HOIVAA KAIKILLE, EI 
HARVOILLE 

Oikeus terveyteen ja hyvinvointiin on jokaisella 

Poistetaan terveydenhuollon asiakasmaksut opiskelijoilta, ansiosidonnaisen ulkopuolelle 

tipahtaneilta työttömiltä ja pienituloisilta eläkeläisiltä sekä omaishoitajilta. Hammashoidon 

asiakasmaksuja harkittava. Perusteellinen hammashoito on pienituloisen ulottumattomissa ja 

hammashoidon täytyy olla mahdollistettu kaikille. Huono hammashoito on syynä tai osasyynä 

useisiin muihin terveysongelmiin, joten tässäkin säästäminen kostautuu kerrannaiskuluina muualla.  



Mielenterveyspalvelujen resursseja on lisättävä. Nopea hoitoonpääsy ja esimerkiksi 

traumaterapia säästää pitkän pennin paitsi inhimillisissä, myös suoraan taloudellisissa 

kustannuksissa. 

 

Laadukasta tukea, hoivaa ja hoitoa kaikille  

Vähintään lasten hammashoito on säilytettävä Viialassa. Kylmäkosken lasten kannalta 

erityisesti hammashoidon ratkaisuja mietittävä sekä käyttäjäystävällisyyden että 

kustannustehokkuuden kannalta.  

Vanhusten asumispalvelu- hoivapalveluyksiköitä ei tule luovuttaa kokonaisuudessaan 

terveysjättien käsiin. Nämä ovat pikavoittoja, pidemmät tutkimukset ja kokemukset osoittavat sen 

kannattamattomaksi. Osakeyhtiöt tuottavat periaatteellisesti ja käytännössä voittoa omistajilleen, 

voitot valuvat useimmiten ulkomaille ja harvoihin käsiin. Kärsijöinä ovat vanhukset, omaiset ja 

henkilökunta.  

Ihmisarvo on jokaisella ikään katsomatta ja oikeus arvokkaaseen vanhuuteen on taattava niin 

pitkälle kuin mahdollista!  

 

Perhetyöllä apua ajoissa 

Akaassa on panostettava enemmän lastensuojelun ehkäisevään työhön, kuten perhetyöhön. 

Sijaishuoltopaikkojen vankkaan laadunvalvontaan ja seurantaan tulisi panostaa ja vertaisarviointia 

tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan osana tätä.  

 

Pääpaino julkisella terveydenhoidolla 

Terveydenhoitoakaan ei saa antaa terveysjättien käsiin! Varoittavia esimerkkejä hintojen 

noususta ja palvelujen riittämättömyydestä sekä henkilöstön pahoinvoinnista on eri kunnista ja 

kuntayhtymistä jo riittävästi. Pienet ja esimerkiksi osuuskuntamuotoiset yritykset sen sijaan voivat 

olla toimiva vaihtoehto. 

 

4. KESTÄVÄÄ ELINVOIMAA! 

Kunta työllistäjänä ja työnantajana 

Kunnan on oltava painotetusti vastuullinen työnantaja ja palveluiden ostaja. Perusteeton 

pätkätöiden teettäminen historiaan! 

Akaan Vasemmistoliitto ei ole sijoittamassa ja ohjaamassa ammattitaitoisia työttömiä pakolliseen 

ns. kuntouttavaan työtoimintaan, joka soveltuu lähinnä lyhyeen kuntouttamiseen tai heille, jotka 

eivät ole päässeet mukaan työelämään ollenkaan. Työttömien, vammaisten ja osatyökykyisten 

oikeudet myös huomioitava erityisesti kuntouttavan työtoiminnan käytössä. Tukityöllistäminen on 

aidosti aktivoiva ja järkevä toimi! 

Työntekijöiden osallisuutta on vahvistettava. Hankintalain soveltamisessa huomioitava hinnan 

lisäksi ympäristökysymykset, yhteiskuntavastuu ja työehdot. Hankintoihin sisällytettävä 

työllistämisehto. 

 

Omaishoidon tukea on korotettava. Omaishoito on paitsi vaativaa työtä, myös kaupungille lähes 

ilmaista.  Oppisopimuskoulutus on otettava laajempaan käyttöön, joka mahdollistaa 



kouluttautumisen mm. vanhustenhoidon ammattilaiseksi ja sitä kautta alan resurssipulaan 

vastaamisen.  

  

Kulttuurilla elinvoimaa kuntiin 

 

Palkataan vähintään yhdistetty kulttuuri- ja hankekoordinaattori. 

 

Palkataan myös kaupunkisuunnittelija, jolloin puolivillaisimmat konsultoinnit jäävät väliin ja 

Akaata kehitetään suunnitelmallisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Näin hintalappu laskee ja laatu 

nousee. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi gradun tai muiden opinnäytteiden tekijöitä reilua 

palkkaa vastaan. 

 

5. KAIKKIEN KUNTA! 

Hyvinvointia taiteesta, liikunnasta ja sivistyksestä 

Ympäristö kauniiksi ja toimivaksi - pienet keinot kuten liikuntapaikat ja istutukset ympäri 

kaupunkia ovat alku.  Rakennettaessa on mietittävä myös arkkitehtuurin esteettisiä arvoja. 

Taide ei ole hukkainvestointi. Graffitiseinä piristäisi paitsi taiteen tekijöitä, myös kaupunkikuvaa. 

 

Kirjasto on lukutaidon sydän 

Verrokkikuntiin ja koko Suomeen nähden Akaa on kirjastoalan pihistäjä, vaikka kirjasto on yksi 

arvostetuimmista kunnan palveluista. Henkilökuntaa on saatava lisää. Kirjasto on elinvoiman 

keskeinen tekijä ja huolehtii tällä hetkellä mm. koulujen surkean tilanteen paikkaamisesta.  

Yksi kirjastoon sijoitettu euro tuottaa laskennallisesti kolme takaisin. Kirjasto muiden vapaiden 

tilojen tavoin lisää yksityisyrittäjien asiakaskuntaa erityisesti viikonloppuisin.  

Kirjasto on digipiste myös niille, joilla ei ole varaa tietokoneeseen ja dataliikenteeseen. 

Etätyöskentelyn ja digiasioinnin lisääntyessä kirjaston toiminnat ovat monilla aloilla 

välttämättömyys ja pohdittava olisi muutenkin etätyötilojen kehittämistä kaupungissa. Kirjaston 

ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa kaiken kirjavinkkauksesta digitaitojen opettamiseen.  

Nyt on arvostuksen osoituksen aika! 

 

Kaikille oikeus kulttuuriin ja liikuntaan 

Kaupungin tulee tukea kulttuuriyhdistyksiä ja liikuntapaikkojen kattavaa sijoittelua. Akaan 

Vasemmistoliitto edistää kulttuuri- ja hankekoordinaattorin palkkaamista.  

Kaikille lapsille ja nuorille tulee taata vähintään yksi harrastus – pääsääntöisesti heti 

koulupäivän jälkeen. Tällöin mm. koulukuljetuksen piirissä olevat ovat tasaveroisessa asemassa 

osallistumaan harrastuksiin. Projektihauissa tätä koskien Akaa on ollut jo mukana. Kriteereitä, miksi 

emme ole saaneet rahoitusta tulee tarkastella ja hakuja jatkaa. Kaupungin tulee edelleen tukea 

seuroja ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat lapsille maksuvapaita harrastusmahdollisuuksia. Lisärahalla, 

jos tarve on ilmeinen. 

 

Vapaasta sivistystyöstä kansalaistaitoja ja tasa-arvoa 

Kaupungin on tuettava harrastusyhdistyksiä, teattereita ja muuta kulttuuritoimintaa. 

Valkeakosken kansalaisopiston Akaan toimipistettä on kehitettävä ja toimintaa pidettävä yllä.  



Luova kunta on elävä kunta! 

 

Päätöksenteosta läpinäkyvää 

Eri luottamuselinten esityslistojen ja pöytäkirjojen on oltava helposti kuntalaisten 

saavutettavissa. Pelkkä digitalisointi ei riitä tai sitten (esimerkiksi kirjastossa) digiaineistoon pääsy 

on resursoitava kenen tahansa kuntalaisen ulottuviin helposti, varallisuuteen, ikään tai esimerkiksi 

vammaisuuteen katsomatta.  

Kuntalaisten kuulemistilaisuuksia on järjestettävä ajoissa isoja päätöksiä tehdessä ja niistä on 

tiedotettava laajalti!  


