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VAASA – MEIDÄN KAUPUNKI

Vasemmistoliitto edistää oikeudenmu-
kaisuutta ja kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämistä.

Vaasalaiset ansaitsevat turvallisen
elinympäristön, oikeuden monipuoli-
seen koulutukseen, riittävän toimeentu-
lon ja perusturvan hyvälle elämälle.
Tämän vuoksi vasemmistoliittolaisia
tarvitaan Vaasan valtuustossa ja lauta-
kunnissa.

Vasemmiston sydämen asioita ovat
maksuton perusterveydenhuolto, ihmis-
arvoiset sosiaalipalvelut, työllisyyden
parantaminen ja oman kunnan palvelut.
Me emme yksityistä.

Vasemmisto kannattaa Vaasan seudun
kuntien yhteistyötä. Liikunta- ja kulttuu-
rihankkeet, joukkoliikenne sekä maan-
käytön suunnittelu ovat ensisijaisia. Sy-
venevän yhteistyön ja luottamuksen li-
sääntyminen luo todellisen perustan
Vaasanseudun kuntaliitoksille.

HYVÄ KUNTA ASUKKAILLEEN

Vaasan valtuuston vastuulla on viisas ta-
loudenpito ja kaikkien vaasalaisten hyvän
elämän turvaava kestävä kehitys. Äänes-
tämällä voi vaikuttaa. Äänestämällä Va-
semmistoliiton ehdokkaita voit varmistaa
arjen äänen kuulumisen päätöksenteossa.

Kansalaisilla on oltava mahdollisuus vaikut-
taa lähiympäristönsä palveluihin ja maan-
käytön suunnitteluun. Erityisen tärkeää tä-
mä on kuntaliitosten jälkeen. Vasemmisto
kannattaa kunnanosahallintoa, jolla on oma

budjetti ja vastuu yhdessä sovituista teh-
tävistä.  Haluamme myös ohjata lisää ra-
haa ja muita resursseja lähiyhteisöjä kehit-
täville kansalaisjärjestöille.

Vaalien välillä tarvitaan suoran vaikuttami-
sen välineitä, kansalaisraateja, joiden nä-
kemykset otetaan huomioon päätöksente-
ossa. Vasemmisto kannattaa suoran vai-
kuttamisen lisäämistä kunnallisessa pää-
töksenteossa. Myös kansanäänestys on
osa kunnallista demokratiaa.

Vasemmisto haluaa, että Vaasan kaavoi-
tus- ja tonttipolitiikka vastaa nykyistä pa-
remmin kansalaisten ja yritysten tarpeita.
Kansalaisten ja kaavoittajien vuoropuhelun
on parannuttava. Kansalaisten ajatusten
pitää näkyä myös päätöksenteossa.

HYVÄ ARKI, HYVÄ ELÄMÄ

Hyvinvointipalvelut on turvattava verova-
roin ja tuotettava pääosin kunnan omana
työnä. Vasemmisto kannattaa päivähoito-
ja muiden sosiaalimaksujen pitämistä koh-
tuullisella tasolla. Terveyskeskusmaksut on
poistettava kokonaan.

Terveyspalvelujen saatavuus ja laatu ovat
kuntalaisten arvoasteikossa tärkeimpiä.
Vasemmisto huolehtii, että terveyspalvelut
eivät etäänny suuryksiköihin. Mielenterve-
ystyön tulee olla osa terveyspalveluja, jotta
tarvittava asiantuntemus on hädän hetkellä
välittömästi saatavilla. Neuvolat ja perus-
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terveyspalvelut on oltava lähellä kansalai-
sia.

Vasemmisto kannattaa monipuolista päi-
vähoitoa. Perhepäivähoitoa tulee kehittää,
uusia päiväkoteja rakennetaan vuosittain,
jotta laadukas päivähoito voidaan turvata.
Päivähoito vaatii myös henkilöstöresurssi-
en lisäämistä ja yhteistyön kehittämistä
perheiden tukemiseksi arjessa.

Vasemmisto kannattaa kotihoidontuen
Vaasa -lisän ulottamista kaikille alle 3-
vuotiaiden lasten perheille.

Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja
esteettömyys ovat vasemmiston periaattei-
ta. Vammaisten laadukkaat palvelut on tur-
vattava kotona, palvelu- ja tukiasunnoissa
sekä laitoksissa.

Vasemmiston tavoite on nopea ja joustava
erikoissairaanhoito. Tämä edellyttää vah-
vaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä mui-
den kuntien kanssa. Yliopistosairaaloissa
annettava vaativa erikoissairaanhoito tulee
siirtää valtion vastuulle.

Vanhuksilla on oltava aito valinnan mahdol-
lisuus palvelutalossa asumisen ja kotona
asumisen välillä. Vasemmisto kannattaa
lisäresursseja kotona asumista tukeviin
palveluihin.  Osana tätä vasemmisto halu-
aa huolehtia omaishoidon taloudellisen tu-
en riittävyydestä sekä kuljetus- ja ruoka-
palveluista. Omaishoitajien jaksaminen
edellyttää lomapäivien lisäämistä ja hoidon
turvaamista sinä aikana.

Arvokas vanheneminen edellyttää eläke-
läisten oman kansalaistoiminnan ja aktiivi-
suuden tukemista. Yhtenä käytännön toi-
mena vasemmisto kannattaa eläkeläisille
maksutonta kulkemista paikallisliikenteen
linja-autoissa.

Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen,
neuvoloiden ja päivähoidon työntekijöiden
kanssa on perheille ja yksittäisille kansalai-
sille tärkeää. Arkeen liittyvän tuen saami-
nen auttaa ja luo turvallisuutta. Vasemmis-
to tekee tinkimätöntä työtä välittämisen
kulttuurin vahvistamiseksi Vaasassa.

HYVÄ ASUMINEN

Vasemmisto tekee työtä ihmisen mittaisen
Vaasan puolesta. Se on kaupunki, jossa
kaikilla on turvallista elää, asua ja liikkua.
Vaasan päättäjien on turvattava asumisen
vaihtoehdot. Vasemmisto toimii kunnallis-
ten vuokra-asuntojen riittävyyden ja vuokri-
en kohtuullisuuden puolesta. Vasemmisto
huolehtii Pikipruukin toimintaedellytysten
turvaamisesta.

Vaasan vanhoja asuinalueita on kehitettä-
vä. Vasemmisto kantaa huolta myös kau-
pungin omistamien rakennusten peruskor-
jausten ja kunnallistekniikan määrärahois-
ta. Kannatamme uusilla asuinalueilla omis-
tus- ja vuokra-asumisen rinnakkaisuutta.
Vaasaan ei saa muodostua erillisiä rikkai-
den ja köyhien alueita.
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 Vaasassa on mahdollista lisätä yhdyskun-
tarakennetta tiivistävää pientalotuotantoa.
Böle, Purola ja Gerby ovat tästä hyviä esi-
merkkejä. Vähänkyrön alueella on uudisra-
kentamisella mahdollisuus vahvistaa kylien
elinvoimaa.

Vasemmisto ottaa päätöksenteossa huo-
mioon erilaisten perheiden tarpeet.  Tähän
liittyy myös yksinasuvien erityistarpeiden
tunnistaminen.

Liikuntatilojen ja -paikkojen on oltava edul-
lisesti kaikkien kuntalaisten käytettävissä.
Liikunta-alueet ovat kuntalaisten perusoi-
keus. Vasemmisto haluaa turvata lapsille ja
nuorille sekä erityisryhmille maksuttomat
liikuntatilat.

HYVÄ NUORISO

Vasemmisto kannattaa nuorisovaltuuston
toimivallan lisäämistä sekä nuorisoraatien
säännönmukaista järjestämistä nuorten
näkemysten välittämiseksi päätöksente-
koon. Sitoudumme edistämään nuorisoraa-
tien näkemyksiä päätöksenteossa.

Hyvä kaupunki arvostaa nuorisoaan. Yksi
arvostuksen osoitin on nuorten harrastus-
mahdollisuuksista huolehtiminen. Vasem-
misto kannattaa ohjatun kerho- ja muun
harrastustoiminnan lisäämistä.

Lisäksi nuoriso tarvitsee mahdollisuuksia
omaehtoiseen tekemiseen. Uutta etsivä
nuorisokulttuuri edellyttää monipuolisia tilo-
ja, joissa voidaan soittaa, näytellä, tanssia,
maalata, kehittää sosiaalisen median taito-
ja. Vasemmisto kannattaa nuorisotilojen

avaamista ja säännöllisen toiminnan aloit-
tamista kaikissa lähiöissä.

HYVÄ YMPÄRISTÖ

Puhtaasta ympäristöstä, laadukkaasta ra-
kentamisesta ja toimivasta joukkoliiken-
teestä tunnistaa hyvän kunnan.

Vasemmisto edellyttää, että kaavoituksella
ja liikennesuunnittelulla vaikutetaan luon-
non monimuotoisuuden säilymiseen ja
elinympäristön miellyttävyyden lisäämi-
seen.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi va-
semmisto edellyttää nopeusrajoituksen
laskemista erityisesti Vaasan keskustan
alueella.

Kannatamme myös siirtymistä lämmön- ja
sähköntuotannossa entistä enemmän uu-
siutuvaan energiaan. Vasemmisto vaatii,
että Vaasalle laadittava ilmastostrategia
otetaan pikaisesti osaksi päätöksentekoa.
Vasemmisto kannattaa lähiruuan lisäämis-
tä kaupungin henkilöstöravintoloissa, päi-
väkodeissa, kouluissa, hoitokodeissa ja
sairaaloissa.

Suurkeittiöiden on kilpailutuksissa hinnan
ohella arvioitava myös kokonaistaloudellis-
ta edullisuutta ja kuljetusetäisyyksiä. Va-
semmisto esittää hankintahenkilöstön lähi-
ruokakoulutuksen lisäämistä.

Tehokas joukkoliikenne on ympäristöystä-
vällistä. Se on myös peruspalvelu. Va-
semmisto kannattaa joukkoliikenteen kehit-
tämistä myös verovaroin. Yhtenä vaihtoeh-
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tona on selvittää kunnallisen liikennelaitok-
sen mahdollisuutta.

Vasemmiston mielestä rantarakentamises-
sa tulee turvata vapaa kulkuyhteys joen,
meren tai järven rantaan. Vapaa kulku ran-
noilla on vaasalaisten perusoikeus.

Vasemmisto kannattaa Mansikkasaaren ja
sen ympäristön rakentamista arkkitehtikil-
pailun voittaneen ehdotuksen mukaisesti.
Suunnitelmassa on otettu huomioon pa-
losaarelaisten mielipiteet, korostetaan vir-
kistyskäyttöä ja kunnioitetaan Palosaaren
Sundin kulttuuriperintöä.

Vaskiluodon kehittäminen edellyttää kaik-
kien osatekijöiden huomioon ottamista. Va-
semmisto ei halua luovuttaa Vaskiluotoa
rakennusyrittäjien voiton maksimoinnin tan-
tereeksi. Vaskiluodon leirintäalueen muut-
taminen asuntoalueeksi ei vastaa vasem-
miston näkemystä Vaskiluodon kehittämi-
sestä.

Vasemmisto kannattaa Sundomin lahden
ruoppausta, koska se palvelee tulevaa ran-
tarakentamista ja keskustan kehittämistä.
Se antaa myös mahdollisuuden luoda tie-
yhteys lahden poikki satamaan.

Kauppakeskusten laajeneminen Vaasan
sisääntuloväylien varrella tuo asiakkaita
maakunnasta. Vaarana on Vaasan keskus-
tan kuihtuminen erikoiskaupan siirtyessä
suurten kauppakeskusten kupeeseen. Va-
semmisto kannattaa keskustan jatkuvaa
kehittämistä myös verovaroin, jotta näivet-
tyminen estetään.

HYVÄ KOULUTUS

Vasemmisto kannattaa opetusryhmien pie-
nentämistä, jotta lasten yksilölliset erot pys-
tytään ottamaan nykyistä paremmin huo-
mioon. Vasemmisto haluaa turvata erityistä
tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuu-
den osallistua yhteiseen perusopetukseen.

Terveydenhoito-, psykologi- ja kuraattori-
palvelut ovat oleellinen osa turvallista kou-
luympäristöä. Kaupungin sivistystehtävään
kuuluvat myös esimerkiksi kirjastot ja kult-
tuurin monipuolinen edistäminen.

Varsinkin alakoulussa lapsilla on oikeus
lyhyeen ja turvalliseen koulumatkaan. Va-
semmisto kannattaa laadukkaita lähikoulu-
ja. Koululaisten ohjattu aamu- ja iltapäivä-
toiminta tulee järjestää tarvittaessa verova-
roin kaikille halukkaille.

Vasemmisto esittää peruskoululaisille
maksutonta bussikorttia. Tämä parantaa
koulumatkojen turvallisuutta ja samalla pai-
kallisliikennettä voidaan kaupungin sisällä
käyttää oppilaiden kuljettamiseen esimer-
kiksi liikunta ja kulttuuritapahtumiin.

HYVÄ KULTTUURI

Kulttuuri on kansalaisten perusoikeus. Kult-
tuuriin sijoittaminen on sijoittamista hyvän
elämän edellytyksiin. Kulttuuri luo lempeyt-
tä ja hyvää mieltä. Kulttuuri on ennalta eh-
käisevää kansanterveystyötä. Vasemmisto
tukee Vaasan kehittymistä kuvataiteen,
musiikin ja teatterin monikieliseksi suur-
kaupungiksi.
Monikulttuurisuus on yhteiskunnalle rikka-
us. Parhaimmillaan se lieventää erilaisuu-
den pelkoja ja lisää oikeudenmukaisuutta.
Vasemmisto kannattaa kulttuurien kohtaa-
mista ja haluaa Vaasasta monikulttuuri-
suuden edelläkävijäkunnan.
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HYVÄ TYÖNANTAJA

Osaava ja työnantajan arvostama henkilös-
tö on hyvän kaupungin perusta. Vasemmis-
to on kaupungin työntekijöiden tinkimätön
edunvalvoja.

Vasemmisto ei hyväksy, että palveluja ul-
koistamalla poljetaan työehtoja ja synnyte-
tään työntekijöiden keskuudessa epävar-
muutta.

Nuorten yhteiskuntatakuu asettaa Vaasalle
uusia haasteita joilla turvata nuorille työ-,
koulutus- tai harjoittelupaikka. Samalla tu-
lee huolehtia pitkäaikaistyöttömien työhar-
joittelupaikkojen lisäämisestä myös kau-
pungin omassa organisaatiossa.

Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen
sekä nuorten ja maahanmuuttajien aseman
vahvistaminen Vaasan työnantajapolitii-
kassa ovat vasemmiston kunnia-asioita.
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