JO RIITTÄÄ LEIKKAAMINEN

-PERUSPALVELUT PELASTETTAVA!

S

uomen bruttokansantuote
on kasvanut kymmenessä
vuodessa 50 miljardia euroa. Se oli vuonna 2000 noin 130
miljardia ja nyt yli 180 miljardia
euroa. Lisäys on yhtä suuri kuin
valtion koko budjetti. Silti nykyiset eduskuntapuolueet valmistelevat jo vaalien jälkeen toteutettavia
leikkauslistoja.
Menojen leikkaaminen kohdistuu erityisesti kuntien järjestämiin
vanhustenpalveluihin, terveydenhuoltoon ja muihin peruspalveluihin. Se uhkaa karsia lähipalveluja
niin pienissä kuin suurissa kunnissa. Palvelujen keskittyminen
vaikeuttaa etenkin vanhusten,
lapsiperheiden, työttömien ja muiden pienituloisten tilannetta. Eriarvoisuus palveluissa lisääntyy.
Samalla palvelujen keskittyminen
lisää liikennettä ja sen ympäristöhaittoja.

”Sari Sairaanhoitajaa” huijattiin
Kun kunnissa karsitaan menoja, lisätään useimmiten naisten
työtaakkaa. Suurin osa kuntien
työntekijöistä on matalapalkkaisia
naisia. Lisäksi julkisten palvelujen
heikentäminen lisää käytännössä
etenkin naisten palkatonta työtä
perheissä.
Naisten työn arvoa poljetaan
myös kunta-alan palkkaratkaisulla, joka merkitsee palkkatason
reaalista alenemista. Kokoomuslainen valtiovarainministeri Jyrki
Katainen on pettänyt ennen edellisiä vaaleja antamansa lupaukset
naisvaltaisten alojen palkkojen
nostamisesta.

Sammon ryöstö
Miksi kuntien palveluista leikataan, vaikka Suomessa on rahaa
enemmän kuin koskaan?

Erityisesti Kokoomus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kauppakamari haluavat lisää asiakkaita
ja markkinoita yksityiselle bisnekselle. Ihmisten perusoikeudet halutaan alistaa yhä laajemmin kaupalliselle voitontavoittelulle. Tämä
näkyy räikeästi esimerkiksi kuntien vanhainkotien lopettamisena
samaan aikaan kun jopa samoihin
tiloihin avataan yksityisiä palveluasuntoja, joissa ikäihmisiltä rahastetaan kaikesta.
1990-luvulla hallitukset yksityistivät suurimman osan valtion
yrityksistä. Nyt valmistellaan kansallisomaisuuden ryöstön toista
vaihetta: kunnallisten palvelujen
kilpailuttamista ja yksityistämistä.
Hallitukset ovat luoneet sille pohjaa supistamalla kuntien valtionosuuksia ja muita tuloja 90-luvun
alun jälkeen. Näillä päätöksillä on
kuntien rahoitusta leikattu noin
viidellä miljardilla eurolla.
Palvelujen karsimista ja kilpailuttamista on vauhditettu myös
kunta- ja palvelurakennemuutoksella. Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat toteuttaneet sitä
kunnissa karsimalla ja kilpailuttamalla monia palveluja. Ne aikovat
jatkaa tätä linjaa vaalien jälkeen
muun muassa lopettamalla jopa
puolet kunnista ja keskittämällä
päätösvaltaa pieneen piiriin.

SKP vaatii:
Loppu leikkaamiselle
ja yksityistämiselle!
★ Suomen kommunistinen puolue korostaa, että peruspalvelut – kuten lasten päivähoito,
peruskoulu, terveysasema ja
vanhustenpalvelut – ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia.
Näitä oikeuksia on vahvistettava
muun muassa säätämällä vanhuspalvelulaki, joka takaa kunnolliset palvelut.
★ Kuntiin pitää palkata lisää va-
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kinaisia työntekijöitä ja heille
pitää maksaa kunnon palkka.
Tämä on välttämätöntä palvelujen parantamiseksi, naisten
palkkojen jälkeenjääneisyyden
korjaamiseksi ja työolojen kohentamiseksi. Kunnissa ei pidä
ottaa käyttöön valtionhallinnossa jo virheelliseksi osoittautunutta tuottavuusohjelmaa, jolla
vähennetään ja hiostetaan työntekijöitä.
Kuntapalvelujen kilpailuttaminen, yhtiöittäminen ja yksityistäminen on lopetettava. Lakisääteiset palvelut on turvattava
pääsääntöisesti kuntien omina
lähipalveluina.
Kuntien valtionosuuksia on
nostettava. Niitä on nostettava
seuraavalla eduskuntakaudella
vuosittain vähintään 500 miljoonalla eurolla palvelujen ja työllisyyden parantamiseksi. On kohtuutonta, että valtionosuudet
ovat kuntien toimintamenoista
enää alle viidennes.
Kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi eli tulojen
mukaan nousevaksi. Myös pääomatulot on saatettava kunnallisveron piiriin. On väärin, että
pääomatuloilla voi elää muiden
siivellä maksamatta veroa kunnille. Kuntien taloutta on vahvistettava myös kehittämällä työtä
ja tuloja tuovaa toimintaa.
Asukkaiden ja työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuksia kunnissa on laajennettava. On kehitettävä suoraa demokratiaa,
lähidemokratiaa, osallistuvaa
budjetoimista, kansanäänestyksiä ja asukkaiden itsehallintoa.
SKP vastustaa kuntien pakkoliitoksia.
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