
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTAVAALIOHJELMA 2021  



   KUNTAVAALIOHJELMA 2021 

   

 

RIIHIMÄEN VASEMMISTOLIITON KUNTAVAALIOHJELMA 

 

KAIKKIEN KUNTA! 

Hyvinvointia taiteesta, liikunnasta ja sivistyksestä 

1. Kirjasto on lukutaidon sydän 

Kirjastot ovat yhteiskunnan kulmakivi. Ne ovat esimerkki palvelusta, joka tuottaa hyvinvointia ja 
edistää aktiivista kansalaistoimijuutta tulotasosta riippumatta. Kirjastojen tehtäväkenttä on 
laajentunut kirjojen lainaamista tarjoavasta laitoksesta monipuolisten palveluiden kehdoksi, yhteisön 
keskukseksi. Alan resursointi on kuitenkin jäänyt kasvaneen roolin vaatimuksista jälkeen. Panostukset 
kirjastotoimeen ovat tärkeitä paitsi kuntien myös koko yhteiskunnan kannalta. 

Kirjojen ja lehtien lainaamisen ja lukusalien ylläpidon lisäksi on kehitettävä edelleen myös muun 
aineiston lainaamista: musiikki- ja elokuvatallenteet kuuluvat jo nyt monipuolisesti valikoimiin, mutta 
tarjontaa voidaan laajentaa edelleen harrastusvälineisiin (esim. urheilu- ja liikuntavälineet, soittimet), 
jotta erityisesti lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kokeilla monia eri harrastuksia ilman välineiden 
omaksi hankkimista. Yhteistyötä muiden liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuottajien kanssa tulee 
kehittää.  

Kirjaston resurssit kuntoon 

Kirjastoja kehitetään edelleen laaja-alaisina tiedon, jakamistalouden ja sosiaalisen kohtaamisen 
keskuksina. Kirjastotoimea resursoidaan riittävästi niin, että voidaan taata kirjastopalveluiden 
saatavuus myös haja-asutusalueilla esimerkiksi laajasti palvelevilla kirjastoautoilla. Kirjastojen 
aineistohankinnoissa huomioidaan lukijoiden moninaisuus ja kielellinen saavutettavuus. 

Koululaisten ja laitoshoidossa olevien kuntalaisten palveluja tulee parantaa perustamalla kouluihin ja 
hoitolaitoksiin sivukirjastoja. Niille, joiden on vaikea päästä kirjastoon, voidaan tarjota aineiston 
kuljetuspalveluja. Myös e-kirjaston käyttämiseen tarvitaan opastusta kaikenikäisille. 

Tuetaan lasten ja nuorten lukutaitokasvatusta 

Kirjastojen rooli nuorten lukutaidon kehittymisessä on ensisijaisen tärkeä. Kirjaston ja lähiympäristön, 
erityisesti koulujen, yhteistyötä painotetaan lukemisen ja kirjoittamisen tukena esimerkiksi  
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lukukummi- ja lukukoiratoiminnalla. Järjestetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä lukukasvatusta, 
jossa painotetaan erityisesti poikien lukuharrastuksen alkamista. 

Kouluissa järjestetään nykyisin erityisiä urheilupäiviä. Niiden ohella olisi mahdollista järjestää myös 
muunlaisia teemapäiviä: esim. lukupäivät, musiikkipäivät, luonto- ja ympäristöpäivät. Näiden päivien 
järjestämisessä tulisi pyrkiä laajaan yhteistoimintaan muiden palvelujentarjoajien kanssa. 
Lukudiplomitoimintaa kehitettävä eri ikäisille nuorille. 

2. Kulttuuria ja taidetta kaikille  

Taide on kiinteä osa ihmisyyttä, ja se kuuluu ihmisen arkeen koko elämän ajan. Taidetta ja kulttuuria 
on vaalittava moninaisena, kaikille saatavilla olevana kokonaisuutena. Tämä toteutetaan ottamalla 
erityisesti huomioon vähemmistöjen tuottama taide ja kulttuuri. Suomessa on runsaasti sisällöllisesti 
ja laadullisesti rikasta ja elinvoimaista taidetta, jonka tukemisessa kunnat ovat ensiarvoisen tärkeässä 
asemassa.  

Kohtuuhintaisia tiloja ja palveluita vapaan kentän toimijoille 

Kunnan kulttuurielämä on usein vapaan kentän toimijoiden varassa. Kuntien kulttuuritoimintalaki 
velvoittaa luomaan edellytyksiä ammattitaiteilijoiden toiminnalle. On huolehdittava, että toimijoille 
on tarkoituksenmukaisia työskentely- ja toimitiloja, riittävää taloudellista tukea sekä muun muassa 
myynti- ja vuokrausrakenteita tarjolla. 

Taiteenharjoittajien työtilatarpeet sekä esittävän taiteen näyttämötilatarpeet on otettava huomioon 
uusia julkisia rakennuksia suunniteltaessa ja vanhoja peruskorjattaessa. Konserttien ja 
teatteriesitysten tarpeisiin rakennettavat tilat tulee suunnitella siten, että niitä voidaan käyttää 
moniin eri tarkoituksiin, mm. liikuntatiloina. 

Kun kuntalain mukaisesti vahvistetaan taiteen ja kulttuurin keinoin osallisuutta ja parannetaan 
taiteen saavutettavuutta, tulee huolehtia siitä, että taiteilijan työ korvataan reilujen 
palkkiokäytäntöjen mukaisesti eikä esimerkiksi sinänsä tavoiteltava maksuton taidetarjonta perustu 
taiteen ammattilaisen ilmaistyölle.  
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Taidelaitosten resursointi kuntoon ja hinnoittelu saavutettavaksi 

Paikallisilla laitoksilla on erityinen rooli alueen taide-elämän elinvoimaisuudessa ja taiteen 
ammattilaisten työllisyydessä. Huolehditaan, että taloudellinen resursointi mahdollistaa myös 
vierailut ja pienemmät produktiot moninaisuuden takaamiseksi. Museoiden taloudessa tulee 
huomioida näyttelypalkkiot. Lippuhinnoittelun tulee tukea kulttuurin saavutettavuutta. Tarjotaan 
tarvittaessa kulttuuripalveluita sosiaalisin tai taloudellisin perustein Kaikukortilla. Kaikukortin käyttö 
Riihimäellä pysyväksi keinoksi tarjota kulttuuria kaikille. 

Apurahoja ja yhteistyömalleja kulttuurikentän toimijoille ja tapahtumille 

Vapaan kentän kulttuuritoimijoille tulee olla jaettavana työskentely- ja projektiapurahoja, ja kunnan 
tulee aktiivisesti mahdollistaa kulttuuritoimijoiden ja kaupungin palvelualueiden yhteistyö.  

Prosenttiperiaatteen toteuduttava ja reiluja palkkiokäytäntöjä kuntiin 

Taiteen prosenttiperiaatteella, jossa rakennushankkeiden budjetista 1 % käytetään taiteeseen, 
varmistetaan laadukas ympäristö ja taiteen saavutettavuus. Kuntien tulee luoda julkiselle taiteelle 
periaateohjelma ja noudattaa prosenttiperiaatetta järjestelmällisesti alueellisen tasa-arvon takeeksi. 
Taiteilijoiden työ kaikessa toiminnassa tulee korvata reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan. Kuntien 
tulee teettää taiteen ja kulttuurin alan työt palkkatyönä, aidoilla työosuuskunnilla tai tilata ne y-
tunnukselliselta yritykseltä. 

Prosenttiperiaatteen käyttö sote-toiminnassa varmistaa, että yksilön oikeus taiteeseen ja kulttuuriin 
toteutuu aina itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja erityisesti kuormittavissa elämänvaiheissa, sen 
lisäksi, että laadukkaasta taiteesta osana hoitoa on hyötyä terveydelle ja hyvinvoinnille.  

3. Kaikille oikeus kulttuuriin ja liikuntaan 

Monipuoliset mahdollisuudet niin järjestettyyn kuin vapaamuotoiseen toimintaan, taiteeseen ja 
liikuntaan ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin takaajia, ja sitä kautta ne toimivat kuntien 
pitotekijöinä. Oikeus harrastamiseen, taiteeseen ja omaehtoiseen toimintaan on perustavanlaatuinen 
hyvän elämän rakennuspalikka, jonka tukemisessa kunnilla on käytössään paljon mahdollisuuksia. 

Yhteisöajattelua, inhimillisyyttä ja tasavertaisuutta on pyrittävä edistämään kaikessa 
kulttuuritoiminnassa. Seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa yhteistyössä voidaan toteuttaa mm.  

 

 



   KUNTAVAALIOHJELMA 2021 

 

koululaisten iltapäiväliikuntaa ja turvata entistä paremmat liikuntamahdollisuudet kaikille 
kuntalaisille 

Maksuttomia liikuntavuoroja nuorille 

Nuorten liikuntaharrastus ei saa olla kiinni varallisuudesta. Kuntien pitää tarjota liikuntapaikat 
maksuttomasti alle 25-vuotiaiden liikuntaan ja urheiluun. Lähiliikuntapalveluja pitää lisätä. 
Liikuntavälineitä on oltava saatavissa myös lainaksi, jotta lapset ja nuoret voivat kokeilla eri lajeja 
ennen lopullista sitoutumista. Kaupungin tarjottava mahdollisuus myös liikuntatilojen ulkopuolella 
tapahtuvaa liikuntaharrastusta kuten rullalautailua varten.  

Liikuttajia kaikenikäisille ja taidetta laitoksiin 

Liikunta on olennainen osa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikkumista täytyykin edistää 
kunnan kaikkien toimialojen yhteisillä strategisilla tavoitteilla ja kuntalaisten kuulemisella. 
Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii suositusten mukaisesti, kun jokaisella kuntalaisella on oikeus 
tukeen sopivan liikuntamuodon löytämisessä. Varmistetaan, että seuratoiminnalla on edellytykset 
tuottaa laadukasta ja vastuullista liikunta- ja urheilutoimintaa. 

Taiteen ja kulttuurin kokijuuden ja harrastamisen tulee olla aidosti saavutettavaa sekä taloudellisesti 
että alueellisesti. Osallisuutta tulee edistää lisäämällä taidetoimintaa osana koulupäivää ja 
varhaiskasvatuksen toimintaa sekä järjestämällä esimerkiksi soitinlainojen mahdollisuus. 

Lapsille ja nuorille voidaan kulttuuripalveluja tarjota esikoulussa ja koulussa järjestämällä niihin 
taiteilijavierailuja. Laitoshoidossa olevien kuntalaisten tulee saada kulttuuripalveluita myös laitoksiin; 
kotona asuville, liikkumisrajoitteisille kuntalaisille on kulttuuritapahtumien yhteyteen järjestettävä 
edullisia tai maksuttomia kuljetuspalveluita. Liikunnan ja kulttuurin tulisi olla tarjolla eri ikäisille 
vapaaehtoistoiminnan keinoin kuten ikäihmisten yhteiset ulkoilut, saattajapalvelut, 
kulttuurikaveritoiminta. 

Mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan ja epäkaupallisiin tiloihin 

Liikuntapaikkojen käyttöä tulee mahdollistaa iltapäivisin, illalla ja viikonloppuisin sekä 
ympärivuotisesti. Kuntien tulee laatia virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakoperusteet, jotka huomioivat myös, että eri sukupuolille suunnatut vuorot saavat tasa-arvoisesti 
aikaa ja ajankohtia. Kuntien tiloja pitää tarjota kansalaisjärjestöjen ja vapaa-ajan toimintaa tuottavien 
järjestöjen käyttöön maksutta. 
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Kehitetään ei-kaupallista kaupunkitilaa ihmisten ehdoilla. Tuodaan mainospaikkojen sijaan julkisiin 
tiloihin esimerkiksi taidetta ja luodaan tiloja, joissa voi syntyä kuntalaisten omaehtoista toimintaa. 

Kuntalaisia on eri tavoin kannustettava osallistumaan yhteisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. 
Kunnan omistamia tyhjillään olevia rakennuksia ja tiloja on tarjottava kansalaisjärjestöjen ja 
liikuntajärjestöjen käyttöön, järjestötalo tai kumppanuustalo mahdollistaisi kansalaisyhteiskunnan ja 
kunnan synergiahyödyt. 

4. Vapaasta sivistystyöstä kansalaistaitoja ja tasa-arvoa 

Maailman ja työelämän muuttuessa nopeaan tahtiin vapaa sivistystyö on tärkeässä asemassa paitsi 
hyödyllisten kansalaistaitojen myös elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Voimme hyödyntää 
vapaan sivistystyön mahdollisuuksia uusien yhteiskuntataitojen levittämisessä nykyistä laajemmin. 
On syytä resursoida vapaa sivistystyö nykyistä paremmin. 

Elinikäinen oppiminen ehkäisee syrjäytymistä, ja siihen on tarjottava mahdollisuuksia kaikille. 
Koulussa huonosti menestyneille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille voidaan joko 
kansalaisopistossa tai kouluissa järjestää täydentäviä kertausopintoja, joiden sisältö on suunniteltava 
riittävän motivoivaksi, ja opetuksen järjestämisessä on pyrittävä siihen, että mahdollisimman monella 
on tilaisuus osallistua opintoihin. 

Kansalaisopiston kurssitarjontaa on kehitettävä siten, että se tukee nykyistä paremmin elinikäistä 
oppimista. Harrastekurssien lisäksi ohjelmassa on oltava selkeästi ammatillista pätevyyttä lisääviä 
kursseja kaikenikäisille. 

Oikeus oppimiseen – vapaa sivistystyö saavutettavaksi kaikille 

Vapaa sivistystyö on tutkintoon tähtäävien opintojen ulkopuolella ihmisten pääasiallinen työhön 
liittymätön kouluttautumisen tapa. Se on tärkeää sekä oman osaamisen kehittämisen että 
hyvinvoinnin mahdollistajana. 

On huolehdittava koulutuksen, resursoinnin ja esteettömyyden avulla, että myös erityistä tukea 
tarvitsevat kaupunkilaiset voivat osallistua täysivaltaisesti toimintaan. Laajennetaan Kaikukortin ja 
opintosetelien käyttöä kunnissa, jotta voidaan taata sosiaalisin perustein osallisuus taide-, kulttuuri- 
ja sivistyspalveluihin. Vapaan sivistystyön osalta on Riihimäellä pikaisesti ratkaistava Taidekoulun 
tilaongelmat sekä tukea Nuorisoteatterin hyvää työtä. Myös musiikkiopiston tulevat tilaratkaisut ovat 
merkittäviä. 
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Digi- ja kielitaitoja kaikenikäisille 

Täysipainoinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan on nykyään vaikeaa ilman riittäviä 
digitaitoja. Eri-ikäiset tarvitsevat erilaista tukea digitaitoihin, mutta jokaisella on oikeus 
tarvitsemiensa taitojen kehittämiseen. Laajennetaan digitaitokurssien lisäksi sukupolvien välistä 
digikummitoimintaa. Varmistetaan, että vanhuksilla on riittävä osaaminen ja pääsy välttämättömiin 
verkkopalveluihin. 

Kuntalaistaitoihin kuuluvat myös kielitaidot, joilla selviää arjesta ja asioinnista asuinpaikassaan. 
Taataan kaikille kuntalaisille oikeus opiskella kieliä, joilla on kunnassa virallinen asema. 

5. Tieteellinen tutkimus ja tuotekehitystyö elinkeinoelämän 
piristäjänä 

Yhteistyössä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa tulee pyrkiä järjestämään tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan organisointi siten, että löydetään juuri omalle kunnalle sopivaksi katsottuja 
aloja ja panostetaan niiden kehittämiseen. Riihimäellä esimerkkeinä voivat olla alueen vanhaan 
lasiteollisuuteen liittyen lasin valmistuksen ja muotoilun tutkiminen; Fortumin toimintaan yhteydessä 
oleva jätteiden hyötykäsittelyn ja kierrätyksen kehittäminen; Sakon kanssa hienomekaniikan 
kehittäminen ja alan ammattilaisten kouluttaminen; Versowoodin kanssa puutuotteiden 
kehittäminen sekä mekaanisen puunjalostuksen että puukemian aloilla. Vaikka merkittäviä 
tutkimuslaitoksia alueelle tuskin saadaan, voidaan kunnan myönteisiä puolia edelleen kehittämällä ja 
positiivista Riihimäki-henkeä luomalla houkutella alueelle yksittäisiä tieteenharjoittajia ja pieniä 
yrityksiä, joille Riihimäen sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, hyvien liikenneyhteyksien varrella ja 
kohtuullisen matkan päässä myös Tampereelta voi tarjota hyvät toimintaedellytykset ja lisätä 
muuttovirtaa alueelle. Tämä edellyttää myös kaupungin talouden pitämistä tasapainossa, jotta 
verorasitus pysyy kilpailukykyisenä alueen muihin kuntiin verrattuna. 
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APUA AJOISSA! 

1. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon päästävä 7 vuorokaudessa 
hoidon tarpeen arviosta 

2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut matalalla kynnyksellä kaikille 
saavutettaviksi 

3. Panostetaan ennaltaehkäisyyn 

4. Pidetään kiinni lähipalveluista 

5. Lapsiperheiden tukitoimet myös ennaltaehkäisevästi 

6. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn 
resurssia 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava tasapuolisia 

1. Yksityiset toimijat yhteistyökumppaneiksi täydentämään julkisen puolen 
omia palveluita 

2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tasapuolinen valvonta riippumatta 
palveluntuottajasta 

3. Asiakaslähtöisyyden korostaminen 

4. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, ja laskujen perintätoimet kunnan 
omaksi toiminnaksi  
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KESTÄVÄÄ ELINVOIMAA! 

Kunta työllistäjänä ja työnantajana  

Vastuullinen työnantaja ja palveluiden ostaja 

Kunta-alalla työskentelee yli 400 000 henkilöä, joista valtaosa on naisia, ja kunnat tekevät hankintoja 
vuositasolla noin 20 miljardin euron edestä. Siksi kunnilla on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä 
hyvänä työnantajana ja hankkijana toimimisessa. Palkkatasa-arvo, työssä jaksaminen ja 
työhyvinvointi eivät ole tehokkaan työn vastakohtia vaan sen edellytyksiä ja arvoja itsessään. 
Erityisesti akuuteilla työvoimapula-aloilla on syytä harkita paikallisia palkankorotuksia.  

Johtamisen on oltava kunnossa, jotta työhyvinvoinnista voidaan puhua. Etätyömahdollisuudet 
lisäävät työntekijöille vaihtoehtoja työntekemisen muotojen valinnassa itselleen sopivaksi. Myös 
tämä lisää työhyvinvointia ja jaksamista. 

Loppu lomautuksille, niillä ei saavuteta säästöjä  

Muun muassa pandemiasta johtuen kunnissa on lomautettu ennätyksellisen paljon työntekijöitä. 
Lomautukset aiheuttavat pahimmillaan hyvinvointivajetta kunnissa, kun tärkeät palvelut kärsivät. 
Lomautusten aiheuttamat säästöt ovat lyhytaikaisia ja todellisuudessa vain siirtävät kustannuksia 
taskusta toiseen. Kuntien lomautukset vaikuttavat ennen kaikkea naisten toimeentuloon. 

Kuntatyössä lomauttamalla ja ulkoistamalla riskeerataan laadukkaiden palvelujen tuottaminen. 
Omana työnä hoidettavien palvelujen kehittäminen on aina helpompaa ja kustannustehokkaampaa, 
Pitää luottaa ja antaa vastuuta niin työntekijät sitoutuvat työnsä kehittämiseen paremmin ja työn 
merkityksellisyys kasvaa. 
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Työntekijöiden osallisuutta vahvistettava niin työn järjestämisessä kuin 
kunnallisten yhtiöiden hallituksissa 

Kunnan työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita, ja heidän roolinsa työn järjestämisessä on 
olennainen. Työn osallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi edistämällä erilaisia itseohjautuvuusmalleja. 
Kunnallisten yhtiöiden osalta henkilöstön oikeutta edustukseen yhtiöissä pitää seurata aktiivisesti ja 
toteuttaa edustus hallitustasolla myös vähintään 25 henkilöä työllistävissä yhtiöissä. Palkkatasa-arvoa 
ja palkka-avoimuutta edistetään systemaattisilla palkkakartoituksilla. Osana tavoitteellista tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnittelua pitää toteuttaa erilliset tasa-arvosuunnitelmat. Kunnissa pitää ottaa 
käyttöön anonyymi rekrytointi.  

Yhteisöllinen työvuorojen suunnittelu antaa paremman mahdollisuuden perhe-elämän ja työelämän 
yhteensovittamiseen. Henkilöstön edustajien pääseminen yhtiöiden hallituksiin on tärkeää. 

Kunnista työhyvinvoinnin edelläkävijöitä 

Työhyvinvoinnin edistäminen on työnantajan velvollisuus, ja hyvinvoivat työntekijät ovat parempia 
työntekijöitä. Työhyvinvoinnilla on tutkitusti suuri vaikutus sairaslomien määrään, ja 
hyvinvointipanostuksilla on saatu eri paikkakunnilla merkittäviä parannuksia tässä suhteessa.  Eri 
puolilla kunta-alaa on käynnistettävä työajan lyhentämisen kokeiluja.  

Kunnista tehdään perheystävällisiä työpaikkoja, joissa työn ja perheen yhdistäminen onnistuu niin 
vuoroissa kuin toimistoissa työskennellessä. Jokaiseen kuntatyöpaikkaan luodaan turvallisemman 
tilan periaatteet ja koulutetaan työsuojeluvaltuutetut toimimaan häirintäyhdyshenkilöinä. Kunnat 
tarjoavat työntekijöilleen työntekoa tukevia mielenterveyspalveluita, kuten lyhytterapiaa, osana 
työterveyshuoltoa.  

Työntekijöiden osallistaminen tuottaa työhyvinvointia. Yhdessä tekeminen ja työntekijöiden 
asiantuntijuuden ottaminen mukaan työn kehittämisen prosesseihin on tärkeää. Työntekijöiden 
omaehtoista kouluttautumista, kuten opintovapaata tai työn ohessa opiskelua tuettava, 
työterveyshuollossa oltava riittävästi työpsykologien palveluita tarjolla.  

Hankintalain soveltamisessa huomioitava hinnan lisäksi ympäristökysymykset, 
yhteiskuntavastuu ja työehdot  

Kuntien hankintojen valtava kokonaissumma asettaa hankintojen ehdoille erityistä painoarvoa. 
Hankintoja toteuttavien vastuulla on, että suuret, yhteistä omaisuutta olevat omaisuusmassat eivät  
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valu veroja kiertäville tai muuten epäeettisille toimijoille. Hankintalaki antaa jo nyt mahdollisuuden 
monipuolisempaan priorisointiin kuin pelkän hinnan tarkasteluun. Hankintoja suunniteltaessa 
vähintään yhtä suuri painoarvo on annettava hankintojen ympäristökestävyydelle, 
yhteiskuntavastuulle ja vähintään omaan palvelutuotantoon verrattavien työehtojen toteutumiselle.  

Nostetaan ruokapalveluiden hankinnassa käytetyistä tuotteista kasviperäisten osuus vähintään 50 
prosenttiin. 

Vasemmistoliitto on tehnyt valtuustoaloitteen vastuullisesta hankinnasta, joka etenee valtuustolle. 
Työllistämisnäkökulman pitää näkyä hankinnoissa. Hankintojen oikea-aikaisuus. Pienten- ja 
keskisuurten yritysten tosiasiallinen mahdollisuus osallistua kuntien kilpailutuksiin pitää olla 
olemassa. 

Ei yhtiöittämisille ja ulkoistuksille 

Viime vuosina kunnat ovat ulkoistaneet toimintaansa voimakkaasti liikelaitoksiin ja kuntaomisteisiin 
osakeyhtiöihin. Yhtiömuotoon on siirretty varsinkin tukipalveluita, joka on johtanut naisvaltaisten 
alojen palkkojen laskuun. Yhtiöittämisen ja ulkoistamisen oletetut säästöt eivät useinkaan realisoidu 
suunnitellulla tavalla, ja kustannukset voivat jopa kasvaa. Vastuullinen kunta luottaa omaan 
tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä.  

Työehtosopimusshoppailua ei pidä sallia. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen takaa tuottavuutta. 
Oman työn hinta pitää olla selvillä, jotta tiedetään, mitä kannattaa kilpailuttaa. Työnantajamaine 
pitää olla kunnossa, näin saadaan hyviä pysyviä työsuhteita ja rekrytoinnit onnistuvat kunnan ollessa 
houkutteleva työnantaja.  

Kaikille reilu ja elinvoimainen kunta 

Kunnilla on merkittävä rooli niin suoraan työllistäjinä kuin paikallisten työmarkkinoiden edistäjinä. 
Parhaimmillaan kunnan toiminta voi mahdollistaa paitsi työllisyysasteen kasvun myös perinteisesti 
vaikeasti työllistyneiden ryhmien työllisyyden laajenemisen. Hyvin toimiva kunta on alueen 
elinkeinojen moottori. 

 Kunnassa pitää olla elinkeinotoiminta kunnossa. Yritystonttivaranto pitää olla monipuolinen ja 
yritykset sellaisia, jotka työllistävät ja tuovat meille uusia asukkaita. Pitää huomioida myös 
pienyrittäjiä, auttaa ja tukea toiminnassa. Uusia joukkoliikenteen muotoja tulee kehittää niin, että 
jokaiselle löytyy mahdollisuus liikkua kunnan sisällä.  
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Yhteiskunnallisilla yrityksillä työmahdollisuuksia useammille  

Yhteiskunnallisten yritysten suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina. Nämä yritykset käyttävät yli 
puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa kehittämiseen. Koska toiminnan tarkoitus voi 
olla monipuolisempi kuin pelkkä liikevoitto, tarjoaa se mahdollisuuksia entistä laajempien 
ihmisryhmien työllistämiseen. Kuntien on tuettava yhteiskunnallisia yrityksiä tarjoamalla neuvontaa 
sekä erityisen lupaavissa hankkeissa alkuvaiheen rahoitusta tai muuta tukea. 

Riihimäen pitää pohtia, olisiko tällainen yritys mahdollinen toteuttaa kaupungin toimesta. 

Työttömien, vammaisten ja osatyökykyisten oikeudet huomioitava erityisesti 
kuntouttavan työtoiminnan käytössä 

Viime vuosikymmenellä Suomeen on syntynyt ilmaistyömarkkinoita, joilla palkkatyötä vastaavaa 
työtä teetetään harjoittelijoita ketjuttamalla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla. Erityisesti 
kuntouttavaan työtoimintaa liittyy väärinkäytöksiä. Täysin työkykyisiä ihmisiä on ohjattu aiheetta 
kuntouttavaan työtoimintaan karenssien uhalla. Kuntien täytyy arvioida kriittisesti itse 
toteuttamaansa kuntouttavaa työtoimintaa. Työllistämissuunnitelmat pitää tehdä yksilöllisten 
tilanteiden mukaan, ja sovituista asioista on pidettävä kiinni. Osatyökykyisten työllistymiseen pitää 
tarjota työhönvalmennusta. Työtoiminnassa ei voida pitää vammaista ihmistä vuodesta toiseen. 
Kuntouttavan työtoiminnan pitää olla aidosti kuntouttavaa, muuten työtä pitää järjestää 
palkkatuettuna työnä.  

Kuntien on aidosti toteutettava yli 57-vuotiaiden työttömien velvoitetyöllistäminen palkkatuen 
avulla. Aktiivinen työllistämispolitiikka myös vähentää kuntien maksamia osuuksia 
työmarkkinatuesta. Harjoitteluissa, kuntoutuksessa sekä muulla tavalla tilapäisesti työtä̈ tekeville 
pitää järjestää toimiva mahdollisuus työterveyshuollon palveluihin. Työtoiminnan ongelmat pitää 
kartoittaa ja korjata siten, että ensisijaista on pääseminen palkattuun työhön eikä työtoiminnassa 
toimiminen vuodesta toiseen. Työtoiminnasta saatavan korvauksen, ns. työosuusrahan, tulee ylittää 
työtoimintaan osallistumisen kustannukset. Palkkatyön tunnusmerkit täyttävästä työstä tulee maksaa 
oikeaa palkkaa ja muita etuuksia.  

Kuntouttava työtoiminta ei saa pitkittyä, palkkatyö pitää järjestyä kaikille kohtuullisessa ajassa. 
Koulutus on parasta köyhyyden estämistä! Kehitysvammaisten työpanoksen hyödyntäminen heidän 
osaamisensa mukaisesti paikallisessa toiminnassa, ei vain työkeskustyöskentelyä. Perehdytystä ja 
koulutusta vammaisten kanssa työskentelyyn ja asiointiin pitää lisätä. Sosiaalista kuntoutusta oltava  
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tarjolla sitä tarvitseville, kuntouttavan työtoiminnan rinnalla oltava lain edellyttämä henkilökohtainen 
tuki ja ohjaus, lakimuutos tullut voimaan 1.1.2021. 

Kunnallisella elinvoimapolitiikalla kestävää kasvua 

Elinkeinopolitiikan lisäksi kunnissa tarvitaan elinvoimapolitiikkaa, jossa keskitytään paitsi elinkeinojen 
tukemiseen ja teollisten investointien saamiseen myös kuntalaisten osallisuuden kasvattamiseen ja 
kunnan veto- ja pitovoimakeinojen määrätietoiseen kehittämiseen. Jokainen kunta Suomessa ei voi 
olla muuttovoittoinen, mutta jokainen kunta voi olla elinvoimainen. Kuntalaisten osallisuutta 
vahvistetaan mm. ottamalla käyttöön osallistuva budjetointi. Osallistuvassa budjetoinnissa 
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jokaisen kuntalaisen ääni tulee yhtä lailla kuulluksi eivätkä 
ainoastaan hyväosaisten hankkeet menesty. 

Hyvät peruspalvelut ja sijoittaminen koulutukseen ovat parasta elinkeinopolitiikkaa. Osaavan 
työvoiman saatavuus on elinehto kuntien kestävälle elinvoimalle. Sivistyspalvelujen riittävät resurssit 
ja erityisesti ammatillisen toisen asteen toimintaedellytysten turvaaminen ovat keskeisiä osia 
elinvoiman rakentamisessa. Kuntien tulee varsinaisen koulutuksen resursoinnin lisäksi turvata 
opiskelun edellytykset, muun muassa riittävä asuntolapaikkojen tarjonta. 

Järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on tärkeää. Esimerkiksi järjestöjen 
työllisyyspoliittiset hankkeet, kuntouttava työtoiminta, nuorten työllistäminen ja hankerahat ovat osa 
kuntien työllistämistä.  

Pendelöinti pitää olla mahdollista, työmatkaliikenteen toimivuus on taattava, jotta saadaan lisää 
työikäisiä muuttamaan alueelle. Lisäksi bussien ja raideliikenteen liityntäparkit pitää olla olemassa. 
Omilla paikkakunnilla pitää taata koulutusmahdollisuudet tai kulkeminen koulutukseen. 
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PIENTEN PUOLELLA 

Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja oppilashuoltoa kaikille 

- Päiväkotien osalta riittävyyden kanssa haasteita, ei välttämättä ole lähellä. 
Vuoropäiväkodeissa on puutteita, kun Piikinmäki on ainoa vuoropäiväkoti. Vuoropäiväkoti 
tarjontaa on lisättävä. 

- Yläkouluihin on saatava lisää oppilashuollon, nuorisotyön ja terveydenhuollon resurssia. 
Esimerkiksi koulusosionomit kuraattoreiden rinnalle, kuraattorit ylityöllistettyjä. 

- Oppilasryhmät on pidettävä pieninä. Mitä suurempi ryhmä, sitä enemmän oppimisen 
haasteet korostuvat ja ongelmat kulminoituvat ajan tuomiin haasteisiin. 

- Erityisopetukseen saatava enemmän resursseja 

- Haasteet vahvasti rakenteellisia, sekä varhaiskasvatuksen että yläkoulujen ongelmien osalta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo tähän helpotusta, mutta kaupungin olisi reagoitava 
jo ennakkoon. 

- Työntekijöiden hyvinvointi heijastaa suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin. Tästä on pidettävä 
huolta myös jatkossa 

- Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön profiilia nostettava 

- Neuvolapalvelut kuntoon. 

- Varhaiskasvatusalan ammattilaiset pitävät huolta tulevaisuuden kuntalaisista ja lasten 
hyvinvoinnista hyvin pienellä palkalla. Ammattitaitoisien opettajien pula heikentää 
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatua. Asiaan on ratkaisu: parannetaan kaikkien 
työntekijöiden työhyvinvointia, sekä työssä jaksamista, pitämällä ryhmäkoot mahdollisimman 
pieninä, paikallisilla palkankorotuksilla ja avustavien käsien lisäämisellä, kuten esim. 
päiväkotiapulaiset takaisin varhaiskasvatukseen ja vanhanajan talkkarit takaisin kouluihin. 

- Lapsen pitää saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti. Avustajan saaminen tulee toimia 
nopealla aikataululla ja tilanteet tulee tarkistaa pitkin vuotta jokaisessa ryhmässä erikseen. 
Erityisvarhaiskasvatuksen opettajan tai suomi toisena kielenä -opettajan tukea lapsen 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti tulee myös Riihimäellä lisätä. Peltosaaren Saturnuksen 
päiväkoti EI RIITÄ yksin.  
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- Toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, psykologien ja kuraattorien resurssit lasten 
oikeuksia vaativalle tasolle. Myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten, sekä heidän 
vanhempiensa tukemiseen on ohjattava riittävästi resursseja. 

- Perheiden matalankynnyksen tukipalvelut tulee saada kuntoon. Palvelujen löytäminen 
Riihimäen kaupungin palveluverkoston sivuilta tulee olla helpompaa. 

- Riihimäen houkuttelevuus lapsiperheille on paljolti kiinni siitä, miten päiväkoti ja 
kouluverkosto toimii ja on lapsi-sekä perheystävällinen. Joten erityisopettaja, 
koulunkäynninohjaaja, sekä kaikki kasvatuksen ja koulutuksen henkilöresurssit kuntoon. 
Moniammatillinen yhteistyö vuorovaikutuksessa perheen kanssa on viime kädessä lapsen etu. 

- Riihimäen koulujen väliset erot oppilasmäärissä eivät ole tasa-arvoisia, ei lapsille eikä 
opettajille. Ei ole sama, jos yksi alakoulunopettaja opettaa 25 oppilaan tai 15 oppilaan 
ryhmää, oppimiserojen kasvu oppilaiden välillä kasvaa.  
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REILU SIIRTYMÄ 

- Kaasuautoille ei ole nyt yhtä hyviä toimintaedellytyksiä kuin sähköautoille. Tämä on saatava 
Riihimäellä kuntoon, lisää infraa. 

- Biokaasua saa jätteistä. (Kiertokapula, Fortum). Tätä olisi hyödynnettävä huomattavasti 
enemmän, ihan kaikki ei voi perustua vain sähköklusteriin.  

- Sähköauto ei todistetusti ole välttämättä kovin ympäristöystävällinen valinta mm. 
tuotantomateriaalien valtavan tarpeen takia (mm. litium, jota tarvitaan akkuihin). 

- Joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät pikaisesti entistä parempaan kuntoon. Se on 
Riihimäelle valtava kilpailuvaltti tulevaisuudessa, ja hyvinkin helppoa toteuttaa pienen pinta-
alan kunnassa.  

- Riihimäen bussilinjat tarvitsevat välittömästi myös nykyistä, vaikeakäyttöistä sovellusta 
käyttäjäystävällisemmän sovelluksen! 

- Terve sisäilma on erittäin tärkeää kouluissa ja muissa kunnan rakennuksissa. Otetaan eettiset 
sekä ekologiset rakennustavat mahdollisimman pian käyttöön. Perinteiset menetelmät ovat 
nyt in, otetaan niitä pikkuhiljaa enemmän käyttöön. 

- Vanhaa ei pidä purkaa, jos se on tervettä ja arvokasta. Vanha rakennuskanta ja 
kulttuurihistorian säilyttäminen ovat arvo sinänsä. 

- Uusiutuvaa energiaa otettava käyttöön jatkuvasti enemmän yrityksissä, kunnalla ja 
kotitalouksissa. 

- Lähiluonnon suojeluun on valjastettava kaikki Riihimäen asukkaat. 

- Kierrätyksen pitäisi olla nykyistä helpompaa. Autottoman on päästävä kaatopaikalle jotenkin.  
Fortum ei käytä muoveista kuin 30 prosenttia ja loput poltetaan. Miksi näin? Näin ei saa olla. 

- Tekstiilienkierrätys Riihimäelle heti, kun Euroopan ensimmäinen lumpun kierrätyslaitos 
valmistuu Paimioon.  

- Hiilineutraali Riihimäki 2030 on ohjattava päätöksentekoa. 

 


