
AKAAN VASEMMISTOLIITON KUNTAVAALIOHJELMAN 
TIIVISTELMÄ 

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 

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.  

 

Lapsen pitää saada tarvitsemansa oppimisen tuki oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ryhmäkoon pienentämistä̈ tai avustajan saamista nopealla 

aikataululla. Henkilöstöresursseja on oltava riittävästi.  

 

Huolta herättäneessä päihdetilanteessa Akaan koulujen on syytä panostaa päihdekasvatukseen. 

Asiaa ei tule jättää kauhistelun varaan, vaan apua pitää tarjota ajoissa pätevän henkilökunnan 

toimesta esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, nuorisotoimessa, perhetyössä ja sosiaalityössä. 

 

Kohtuulliset ryhmäkoot terveissä kouluissa 

Ryhmäkokoja saadaan käytännössä nopeasti pienemmiksi lisäämällä opetuksen resursseja ja 

jakamalla luokkia pienempiin ryhmiin sekä porrastamalla luokkien eri ryhmien aikatauluja.  

 

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. 

 

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.  

Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi kaikkea lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa. 

 

Nuorten toiminnasta ei voi enää leikata! 

 

2. REILU SIIRTYMÄ! 

Kunnat ilmastonmuutoksen torjunnan osana ja kaupunkiympäristön viihtyisyys 

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

asema kuntoon, toiminnalliseksi ja viihtyisäksi. Esteettömyys osaksi kaikkea rakentamista ja 

kaupunkisuunnittelua. City-fillareita vapaaseen käyttöön, myös turisteille ja työmatkailijoille.  

 

Energiaviisasta rakentamista ja korjaamista 

Rakentamisen ja korjaamisen on perustuttava kunnollisiin tutkimuksiin ja päätöksentekoon näiden 

pohjalta.  

 

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. 

 

Luonnon ja ympäristön huomioiminen 

 

Lähi- ja luontomatkailun toimintaedellytykset kuntoon. 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. Tähän 

on tultava muutos.  

 

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. 

 

Vanhusten asumispalvelu- hoivapalveluyksiköitä ei tule luovuttaa kokonaisuudessaan terveysjättien 

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



kannattamattomaksi. Osakeyhtiöt tuottavat voittoa harvoille ja ne valuvat usein ulkomaille. Tästä 

kärsivät niin vanhukset, omaiset kuin 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.  

 

Pääpaino julkisella terveydenhoidolla 

Terveydenhoitoakaan ei saa antaa terveysjättien käsiin. 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.  

Akaan Vasemmistoliitto ei ole sijoittamassa ja ohjaamassa ammattitaitoisia työttömiä pakolliseen 

ns. kuntouttavaan työtoimintaa. Työttömien, vammaisten ja osatyökykyisten oikeudet myös 

huomioitava erityisesti kuntouttavan työtoiminnan käytössä. Tukityöllistäminen on aidosti aktivoiva 

ja järkevä toimi! 

 

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

ilmaista. 

 

Kulttuurilla elinvoimaa kuntiin 

 

Palkataan vähintään yhdistetty kulttuuri- ja hankekoordinaattori. 

Palkataan myös kaupunkisuunnittelija, jolloin puolivillaisimmat konsultoinnit jäävät väliin ja 

Akaata kehitetään suunnitelmallisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. 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. Liikuntapaikat ja istutukset ympäri kaupunkia olisivat hyvä alku. 

Rakennettaessa on mietittävä myös arkkitehtuurin esteettisiä arvoja. 

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

 

Kirjasto on lukutaidon sydän 

Vajaaseen resursointiin on vastattava palkkaamalla lisää henkilökuntaa alkaen yhden 

kirjastovirkailijan toimesta. Kirjasto on elinvoiman keskeinen tekijä ja huolehtii tällä hetkellä mm. 

koulujen surkean tilanteen paikkaamisesta.  

 

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 on tuettava kulttuuriyhdistyksiä ja liikuntapaikkojen kattavaa sijoittelua.  

Kaikille lapsille ja nuorille on taattava vähintään yksi harrastus, pääsääntöisesti heti koulupäivän 

jälkeen. Kaupungin tulee tukea edelleen seuroja ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat lapsille maksuvapaita 

harrastusmahdollisuuksia. Projektihauissa tässäkin asiassa tulee olla mukana riittävin resurssein ja 

asiantuntemuksella.  

 

Vapaasta sivistystyöstä kansalaistaitoja ja tasa-arvoa 

Kaupungin on tuettava harrastusyhdistyksiä, teattereita ja muuta kulttuuritoimintaa.  

Luova kunta on elävä kunta! 

 

Päätöksenteosta läpinäkyvää 

Eri luottamuselinten esityslistojen ja pöytäkirjojen on oltava helposti kuntalaisten saavutettavissa. 

Kuntalaisten kuulemistilaisuuksia on järjestettävä ajoissa isoja päätöksiä tehdessä ja niistä on 

tiedotettava laajalti!  


